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এখাদন েদন রাখা প্রদয়াজন মে মেৌথ োবি-মসক্টর চাবিো েূলযায়দন (এেএসএনএ) প্রাপ্ত ফলাফলসেূি েূলযায়ন সম্পন্ন িওয়ার 

সেয়কার তথয ও অনুধাবনদো য ববষয় সম্পদকে ধারণা মেয়। োনববক সাড়াোদনর েত পবরবতেনশীল মপ্রক্ষাপদে এই পবরবস্থবতরও 

পবরবতেন ঘেদত পাদর। োনববক সিায়তা কাে েক্রে ও ত্রাণ ববতরণ বাড়দত বা কেদত পাদর, ো এই এেএসএনএ ও বতেোন 

পবরবস্থবতর োদে সাং ৃিীত মেোর মপ্রক্ষাপদে পবরবতেন আনদত পাদর। 

 

এই প্রকাশনাটে জাবতসাংদঘর শরণাথী ববষয়ক িাই কবেশনাদরর (ইউএনএইচবসআর) কাে োলদয়র সিদোব তায় প্রস্তুত করা িদয়দছ। 

এেএসএনএ টেেবিউজজ এই প্রকাশনার কনদেন্টগুদলার জনয এককভাদব োয়ী থাকদব এবাং এগুদলাদক মকানভাদবই 

ইউএনএইচবসআদরর েৃটিভবির ববিিঃপ্রকাশ বদল েদন করা োদব না। 

 

ইউদরাপীয় ইউবনয়দনর আবথ েক সিদোব তায় বাস্তবাবয়ত োনববক সিায়তা কাে েক্রদের তথয এই নবথদত রদয়দছ। এখাদন প্রকাবশত 

ধারণাসেূি মকানভাদবই ইউদরাপীয় ইউবনয়দনর আনষু্ঠাবনক েতােদতর ববিিঃপ্রকাশ বদল েদন করা োদব না এবাং এখাদন থাকা 

তদথযর মেদকানও সম্ভাবয বযবিাদরর জনয ইউদরাপীয় কবেশন োয়ী থাকদব না। 

 

এই প্রকাশনাটে আন্তজোবতক অবভবাসন সাংস্থার (আইওএে) সিদোব তায় প্রস্তুত করা িদয়দছ। এেএসএনএ টেেবিউজজ এই 

প্রকাশনার কনদেন্টগুদলার জনয এককভাদব োয়ী থাকদব এবাং এগুদলাদক মকানভাদবই আইওএদের েৃটিভবির ববিিঃপ্রকাশ বদল 

েদন করা োদব না।  
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মূল্ োরেংগেপ 
 

 
 

বাাংলাদেদশর েবক্ষণাঞ্চদলর কক্সবাজার মজলা মেদশর অনযতে েবরদ্র একটে এলাকা।1 তারপর আবার বেয়ানোদরর 

রাখাইন রাদজয সবিাংসতা ও বনপীড়দনর বশকার িদয় মরাবিিা শরণাথীরা বব ত চার েশক ধদর েদল েদল এখাদন পাবলদয় 

এদসদছ। ২০১৭ সাদলর আ স্ট োস মথদক আনুোবনক ৭,৪৫,০০০ মরাবিিা শরণাথী কক্সবাজার মজলায় পাবলদয় 

এদসদছ। বতেোদন এই মজলার উবখয়া ও মেকনাফ উপদজলায় ৩৪ টে কযাদম্প প্রায় ৮,৬০,০০০ শরণাথী বসবাস 

করদছ।2 উবখয়া ও মেকনাদফর স্থানীয় জনদ াষ্ঠীদত চাবিো ততরী িয় প্রধানত ববেযোন উন্নয়ন চযাদলদের কারদণ, বকন্তু 

এই অবস্থার আরও অবনবত ঘদেদছ সম্ভবত শরণাথী আ েদনর কারদণ।3 এই দুটি উপজেলায় শরণার্থীর সংখ্যা স্থানীয় 

েনসংখ্যার বিগুজণরও বেশশ। শরণাথী আ েদনর কারদণ জনসাংখযার ঘনত্ব বযাপকভাদব মবদড় োওয়া এবাং মসই সাদথ 

স্থানীয় জনদ াষ্ঠীর প্রাক-ববেযোন জীববকার অভাব, োবরদ্রয ও েঁবকপূণ ে প্রবতদোব তােূলক শ্রে বাজার, কেদত থাকা 

েজরুী ও বনতযপ্রদয়াজনীয় পদণযর েূলয বৃজিদত অবস্থবতশীলতার সৃটি কদর। অপরাধ মবদড় োওয়া, সুরক্ষার উদি  এবাং 

পবরদবদশর উপর চাপ মবদড় োওয়ায় বন উজাড় িদয় োওয়া ও পাবনর উৎস কদে োওয়া বচন্তার ববষয় িদয় োবঁড়দয়দছ।4 

মকাবভে-১৯ েিাোরীর প্রােুভোব ও ২০২০ সাদলর ২২দশ োচে মথদক শনয়ন্ত্রণ েযেস্থা মজারোদরর ফদল স্থানীয় 

জনদ াষ্ঠীর জীববকা বযাপকভাদব প্রভাববত কদরদছ, ো সম্ভবত প্রাক-ববেযোন চাবিো আরও বৃজি কদরদছ। তাই, 

বতেোন চাবিো পে োয় পূরদণ বনয়বেত সিায়তা প্রোন ও ২০২১ সাদলর জনয কাে েকরভাদব অগ্রাবধকার বনব োচন করা 

প্রদয়াজন িদব। 
 

সাড়াোন কাে েক্রে প্রাথবেক জরুরী অবস্থা মথদক এব দয় োওয়ায় কাে েকরী আন্ত-মসক্টরাল কাে েক্রে পবরকল্পনা ও 

বাস্তবায়দনর জনয প্রবতবনয়ত স্থানীয় জনদ াষ্ঠীর চাবিো ও েঁুবকর িালনা াে তদথযর মো ান মেওয়া প্রদয়াজন। মসই 

সাদথ ২০২১ সাদল অগ্রাবধকারেূলক প্রদয়াজনগুদলা সম্পূণ েরূদপ বুেদত মকাবভে-১৯ প্রােুভোব এবাং  ৃিস্থাবল পে োদয়র 

োবি-মসক্টরাল চাবিো, সক্ষেতা ও মসবা প্রাবপ্তর উপর এ সম্পবকেত বনয়ন্ত্রণ বযবস্থা মবাোর েরকার িদব। এই মপ্রক্ষাপদে 

স্থানীয় জনদ াষ্ঠীর েদধয একটে মেৌথ োবি-মসক্টর চাবিো েূলযায়ন (মজ-এেএসএনএ) কাে েক্রে পবরচালনা করা িয়। 

এর লক্ষয বছল স্ট্র্যাদেজজক এজক্সবকউটেভ  ররুপ (এসইজজ), আন্ত মসক্টর সেন্বয়  ররুপ (আইএসবসজজ) সবচবালয়, 

মসক্টরসেূি ও মসক্টদরর অাংশীোরদের োনববক সাড়াোন কাে েক্রদের প্রোণ-বভবিক মকৌশল ত পবরকল্পনায় তথয 

সরবরাি করা। ২০২১ মেৌথ সাড়াোন পবরকল্পনা (মজআরবপ) ততবরদত একটে ববদেষণেূলক বভবি প্রোন করাও মজ-

এেএসএনএর লক্ষয বছল। পূব েবতী এেএসএনএগুদলা, ববদশষ কদর ২০১৯ মজ-এেএসএনএর উপর বভবি কদর এটে 

প্রস্তুত করা িয় োর লক্ষয িল সেদয়র সাদথ সাদথ চাবিোর বববতেন ও মসবার ঘােবত মবাো সিজতর করা। এটে বাস্তবায়ন 

করা িয় আইএসবসজজর তথয বযবস্থাপনা ও েূলযায়ন ওয়াবকোং  ররুদপর (আইএেএেবিউজজ) এেএসএনএ কাবর বর 

ওয়াবকোং  ররুদপর (টেেবিউজজ) োধযদে, ো আইএসবসজজর মনতৃত্বাধীন এবাং জাবতসাংদঘর শরণাথী ববষয়ক িাই 

কবেশনার (ইউএনএইচবসআর), আন্তজোবতক অবভবাসন সাংস্থা চাবিো ও জনসাংখযা পে েদবক্ষণ (আইওএে এনবপএে), 

এবসএবপএস ও বরদচর সেন্বদয়  টিত।  দবষণা পবরকল্পনা, মেো সাংগ্রদির প্রস্তুবত এবাং ফলাফল ও ববদেষণসেূদির 

আদলাচনায় মসক্টরগুদলা সজক্রয়ভাদব সমৃ্পক্ত বছল। 
 

মজ-এেএসএনএ উবখয়া ও মেকনাফ উপদজলায় বসবাসরত স্থানীয় জনদ াষ্ঠীর সকল পবরবারদক লবক্ষত জনদ াষ্ঠী 

বিসাদব বনবেেি কদর। আওতাধীন মসক্টরসেূদির েদধয বছল খােযবনরাপিা, ওয়াশ, আশ্রয়ণ ও নন-ফুে আইদেে 

(এনএফআই), বশশু সুরক্ষা ও মজন্ডার-বভবিক সবিাংসতা সাব-মসক্টর বনদয়  টিত সুরক্ষা মসক্টর, স্বাস্থয, বশক্ষা, পুটি ও 

জনদ াষ্ঠীর সাদথ মো াদো  (বসেবিউবস) মসক্টর। এদত পবরোণ ত ও গুণ ত মেো সাংগ্রি করা িয়। পবরোণ ত 

উপকরদণর জনয ইউএনএইচবসআর জবরপ মেো এবাং মসই সাদথ ইউএনএইচবসআর ও আইওএদের সুববধাদভা ীদের 

 
1 ACAPS, Cox’s Bazar: Upazila Profiles (September 2020) (Cox’s Bazar, 2020). Available here (accessed 23 November 2020). 
2 Inter Sector Coordination Group (ISCG), Situation Report Rohingya Refugee Crisis, Cox’s Bazar, Bangladesh, June 2020 (Cox’s Bazar, 2020a). Available here 

(accessed 23 November 2020). 
3 Inter Sector Coordination Group, 2020 Joint Response Plan, Rohingya Humanitarian Crisis, January – December 2020, Bangladesh (Cox’s Bazar, 2019). 

Available here (accessed 23 November 2020). 
4 ACAPS, 2020; ISCG, Joint Multi-Sector Needs Assessment (J-MSNA): Host Communities – In-Depth | August – September 2019 (Cox’s Bazar, 2019). Available 

here (accessed 23 November 2020). 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/bgd_report_2019_jmsna_host_community_december_2019_to_share_v3.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200917_acaps_coxs_bazar_analysis_hub_upazila_profiles_0.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ISCG%20Situation%20Report%20-%20Rohingya%20Refugee%20Crisis%2C%20Cox%E2%80%99s%20Bazar%2C%20June%202020.pdf
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/2020%20JRP%20-%20March%202020_0.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/bgd_j-msna_host_community_fact_sheet_december_2019_r.pdf
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মেোদবজগুদলাদত থাকা পবরবারগুদলাদক বনদয় নেুনাদক্ষত্র বনধ োরণ িয়। এখাদন অাংশগ্রিণকারীদের মজন্ডাদরর 

বভবিদত উপদজলা পে োদয় স্তরবববশি একটে মপ্রাবাবববলটে-মপ্রাপরশনাল-েু-সাইজ (বপবপএস) তেব নেুনা চয়ন পিবত 

বযবহৃত িয় এবাং ইউবনয়ন ও ওয়ােে পে োদয় একটে বপবপএস নেুনা পিবত বযবহৃত িয়। এই ফলাফলসেূি নেুনা 

কািাদোদত অন্তভুেক্ত মলাকসাংখযা অথ োৎ ইউএনএইচবসআর কযাদম্পর পার্শ্ েবতী এলাকায় বসবাসকারী পবরবারসেূি 

এবাং/অথবা মোবাইল নম্বরসি বনববিত ও মোবাইল মনেওয়াদকের আওতায় থাকা ইউএনএইচবসআর/আইওএে 

প্রকদল্পর সুববধাদভা ী পবরবারসেূি উপদজলা পে োদয় ৯৫% সম্ভাবয বনভেরদো যতায় ও ৫% তররুটের সম্ভাবনায় বনদেেশ 

কদর। ২০২০ সাদলর ২৮দশ জলুাই মথদক ১৩ই আ স্ট পে েন্ত সব েদোে ৯১১ টে সাক্ষাৎকার মনওয়া িয়। পৃথক আথ ে-

সাোজজক তববশিয সম্ববলত পবরবারসেূদির তদথযর েদধয উদেখদো য পবরসাংখযান ত পাথ েকয শনাক্ত করদত প্রাথবেক 

বণ েনােূলক ববদেষণ ও এর েূলযায়ন পবরচালনা করা িয় এবাং মেখাদন সম্ভব িদয়দছ মসখাদন ২০১৯ ও ২০২০ সাদলর 

ফলাফদলর েদধয তুলনােূলক ববদেষণও করা িয়। পবরোণ ত মেো সাংগ্রদির সম্পূরক বিসাদব, প্রাপ্ত তথযসেূি 

প্রাসবিকীকরণ ও েুজক্তগ্রািয করদত এবাং বববভন্ন মসক্টদরর ফলাফদলর েদধয গুণ ত সােৃশয বনণ েদয় গুণ ত প্রধান 

তথযোতা সাক্ষাৎকার (মকআইআই) বযবিার করা িয়। ওয়াদেের মেম্বরদের সাদথ ২০২০ সাদলর ২০ মথদক ৩০দশ আ স্ট 

পে েন্ত সব েদোে ২৩ টে মকআইআই পবরচালনা করা িয়। 
 

পবরোণ ত মেো সাংগ্রি করা িয় মফাদনর োধযদে, েবেও গুণ ত মেো সাংগ্রি করা িয় বযজক্তর উপবস্থবত ও বরদোে 

উভয় পিবতদত। বরদোে পিবতদত মেো সাংগ্রদির ফদল সাং ৃিীত তদথযর ধরণ ও পবরোণ সীোবি িদয় োওয়ায় 

ববদেষদণর  ভীরতা কদে োয় এবাং নেুনা কািাদোদত অন্তভুেক্ত মলাকসাংখযা সীবেত িদয় োয়। মকআইআই ও 

মসদকন্ডাবর মেো পে োদলাচনা এবাং মসই সাদথ নেুনা সাংগ্রদির পিবত এসকল সীোবিতার প্রভাব প্রশেদন সক্ষে িদলও 

ফলাফলসেূি বযাখযা করার সেয় সম্ভাবয ঘােবত ও পক্ষপাবতত্ব োথায় রাখা উবচৎ; মেেন  ৃিস্থাবল জবরপ মথদক 

স্পশ েকাতর ববষয়সেূি বাে মেওয়ার পবরণাে, পুরুষদের ও অদপক্ষাকৃত মববশ বশবক্ষত পবরবাদর মফাদনর োবলকানা 

সাোনয মববশ থাকা এবাং মসই সাদথ বববভন্ন এলাকায় অসে মোবাইল মনেওয়াকে। সবদশদষ, বতেোন চাবিো পে োয় 

বনজিতভাদব মকাবভে-১৯ প্রােুভোব ও সাংবেি বনয়ন্ত্রণ বযবস্থার মপ্রবক্ষদত বযাখযা করা ম দলও, এই বনয়ন্ত্রণ বযবস্থা 

আদরাবপত না িওয়ার মক্ষদত্র সম্ভাবয চাবিো পে োদয়র ববদেষণ এই েূলযায়দনর আওতার বাইদর মথদক োয়। এ কারদণ 

প্রাপ্ত ফলাফলসেূিদক বতেোন চাবিো পে োদয়র একটে সারসাংদক্ষপ বিসাদব ববদবচনা করা িয়; লকোউন বা মকাবভে-

১৯ বনয়ন্ত্রণ বযবস্থার মকানও েূলযায়ন বিসাদব নয়। 
 

প্রাপ্ত প্রধান ফলাফল 
 

মকাবভে-১৯ প্রােুভোব ও সাংবেি বনয়ন্ত্রণ বযবস্থার কারদণ স্থানীয় জনদ াষ্ঠীর পবরবারগুদলার আয়-উপাজেন 

বযাপকভাদব ক্ষবতগ্রস্ত িয় এবাং ২০১৯ সাদলর তুলনায়5, ববদশষ কদর খােযবনরাপিা, বচবকৎসা মসবা সিাদনর আচরণ, 

বশক্ষা ও (বশশু) সুরক্ষা সাংবেি চাবিো বৃজি পায়। মসই সাদথ পবরবারগুদলার চাবিো মেোদনার সক্ষেতা ও মসবার 

ঘােবতর সাদথ োবনদয় মনওয়ার ক্ষেতা - মেেন বষ োয় বসতবাবড়র ক্ষবতর েত পুনরাবৃবিেূলক ঘেনাগুদলা - েুটেই 

উদেখদো য িাদর কদে োয়। এর ফদল পল্টরবারগুগল্া ক্রমবর্ থমানভাগব েংকট-প থাগয়র মাল্টনগয় যনওয়ার 

যকৌশল্ েি অনযানয মাল্টনগয় যনওয়ার যকৌশল্ গ্রিণ করগে। এমনল্টক ল্কডাউন উগে  াওয়ার পগরও 

 ৃিস্থাল্টল্ প থাগয়র চাল্টিদা ও যেগুগল্ার োগথ মাল্টনগয় যনওয়ার েেমতা এবং যেই োগথ ল্টনকট ও অদরূ 

ভল্টবষ্যগত য গকানও েম্ভাবয ল্টবপগদ এই অবস্থা প্রল্টতফল্টল্ত িওয়ার আশংকা রগয়গে। যকাল্টভড-১৯ এর 

আগ  য েকল্ পল্টরবার েবগচগয় যবল্টশ ঝ ুঁ ল্টকর মগর্য ল্টেল্ যেগুগল্াই আবার এর যেগকন্ডাল্টর প্রভাগব 

েবগচগয় যবল্টশ েল্টতগ্রস্ত িওয়ার েম্ভাবনা রগয়গে। 
 

পল্টরবারগুগল্ার েবগচগয় যবল্টশ গুরুত্ব যদওয়া চাল্টিদাগুগল্ার মগর্য রগয়গে খাদয (৫৫% পল্টরবার তাগদর 

েবগচগয় যবল্টশ গুরুত্বপূণ থ চাল্টিদার একটট ল্টিোগব উগেখ কগরগে), ন দ অথ থ (৫৪%) ও বেতবাল্টির 

উপকরণ (৪০%) প্রাল্টি। এরপদরই বছল অথ ে উপাজেনদো য কাজ (আইজজএ) (৩০%) এবাং পবরষ্কার পানদো য পাবন 

(২৬%) প্রাবপ্ত। ২০১৯ সাদলর তুলনায়, ববদশষ কদর খােয ও আইজজএ প্রাবপ্তদক গুরুত্বপূণ ে চাবিো বিসাদব উদেখ করা 

 
5 আইএসবসজজ, ২০১৯। 



য ৌথ মাল্টি-যেক্টর চাল্টিদা মূল্যায়ন (যে-এমএেএনএ), স্থানীয় েনগ াষ্ঠী 
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পবরবাদরর অনুপাত (২০১৯ সাদল েথাক্রদে ৪২% ও ২২% - ২০১৯ সাদল ন ে অথ ে প্রাবপ্ত েূলযায়ন করা িয়বন) 

উদেখদো য িাদর মবদড়দছ, ো সম্ভবত খােযবনরাপিা ও জীববকার উপর মকাবভে-১৯ এর প্রভাদবর প্রবতফলন ঘোয়। 
 

যকাল্টভড-১৯ এর আগ  থাকা ল্টকেু চাল্টিদা ও যেবা ঘাটল্টত অপল্টরবল্টতথত অবস্থায় যথগক  ায় এবং 

অনযগুগল্ার অবস্থা আরও খারাপ িয়। ২০১৯ সাদলর েতই6 প্রায় এক-চতুথ থাংশ পল্টরবার (২৪%) োল্টনগয়গে 

য  যডটা েংগ্রগির আগ র েয় মাগে েমেযা থাকা েগেও তাগদর বেতবাল্টির যকানও উন্নয়নমূল্ক কাে 

করা িয়ল্টন। মবশীরভা  মক্ষদত্রই কারণ বিসাদব উপকরণ মকনা ও শ্রবেদকর েজরুী মেওয়ার োকার অভাদবর কথাই 

উদি এদসদছ। ৪০% এরও মববশ পবরবার মেো সাংগ্রদির আদ র চার সপ্তাদি রান্নার জ্বালাবন বিসাদব মকনা এবাং/অথবা 

বনদজদের সাং ৃিীত জ্বালাবন কাি বযবিাদরর কথা জাবনদয়দছ এবাং মাত্র ২৬% শুর্ মাত্র এল্ল্টপজে বযবিাগরর কথা 

োল্টনগয়গে। 
 

অবধকাাংশ পবরবার উন্নত খাবার পাবনর উৎস পাওয়ার কথা জাবনদয়দছ। তদব ২৩% পল্টরবার  ৃিস্থাল্টল্র েকল্ 

চাল্টিদা যমটাগনার েনয  গথষ্ট পাল্টন না পাওয়ার কথা োল্টনগয়গে এবাং অদনদক পাবনর োন বনদয় সেসযা থাকার 

কথা জাবনদয়দছ। মসই সাদথ পয়িঃবনষ্কাশন ও বজেয বযবস্থাপনার সেসযা মথদক ব দয়দছ। ১৪% পল্টরবাগরর প্রািবয়স্ক 

েদেযরা যখাল্া োয় ায় পায়খানা কগর বগল্ োনা  ায় এবাং ১১% পল্টরবার তাগদর বেতবাল্টির আগশপাগশ 

প্রায়ই বা কখনও কখনও দৃশযমান বেথয যদখার কথা োনায়। 
 

যকাল্টভড-১৯ প্রাদ ভথাব ও েংল্টিষ্ট ল্টনয়ন্ত্রণ বযবস্থা আয়-উপােথন বযাপকভাগব েল্টতগ্রস্ত কগর এবং 

পল্টরবারগুগল্ার উপােথন যকাল্টভড-১৯ এর আগ র তুল্নায় উগেখগ া য িাগর কল্টমগয় যদয়। জলুাই োস 

না াে খাদয গ্রিণ যস্কার (এফল্টেএে) আগ র বেগরর তুল্নায় উগেখগ া য িাগর কগম  াওয়া সম্ভবত উপাজেন 

কদে োওয়ার সাদথ সম্পবকেত। ন ণয এফবসএস থাকা পবরবাদরর অনুপাত ৪% মথদক বিগুন মবদড় ৮% িয় এবাং 

গ্রিণদো য এফবসএস ৭২% মথদক কদে ৪৩% িয়। মেো সাংগ্রদির আদ র সাত বেদন খাদেযর অভাদব খােয-ববষয়ক 

োবনদয় মনওয়ার মকৌশল গ্রিদণর কথা জানাদনা পবরবাদরর উচ্চ অনুপাত (৭৬%) খাগদযর পল্টরমাণ ও খাদযগ্রিগণর 

ঘাটল্টত বনদেেশ কদর। 
 

মসই সাদথ ল্টচল্টকৎো যেবা েন্ধাগনর আচরগণর উপর যকাল্টভড-১৯ এর প্রভাগব োমল্টগ্রকভাগব স্বাগস্থযর 

অবস্থার অবনল্টত িগয় থাকগত পাগর। বচবকৎসার প্রদয়াজন এরকে অসুস্থতার কথা জানাদনা োনুদষর অনুপাত 

২০১৯ সাদল ৩১% মথদক কদে ২০২০ সাদল ১৪% িদয়দছ। এটে সম্ভবত েখন বচবকৎসা প্রদয়াজন তখন তা চাওয়া বযজক্তর 

অনুপাত কদে োওয়া, এবাং এভাদব বচবকৎসা মসবা সিাদনর আচরদণ অবনবত বনদেেশ কদর। স্বাস্থযদকন্দ্র বি থাকা এবাং 

লকোউদনর শুরুদত স্বাস্থযকেীর সাংখযা কদে োওয়ায় স্বাস্থযদকদন্দ্রর েরূত্ব ও বচবকৎসার জনয প্রদয়াজনীয় অদথ ের 

অভাদবর েত প্রাক-ববেযোন সেসযাগুদলা সম্ভবত আরও ঘনীভূত িদয়দছ। 
 

তাোিাও  ভথবতী/স্তনযদানকারী নারীগক (ল্টপএল্ডল্টিউ) প টষ্টকর খাদয কা থক্রগম   ক্ত করার কথা োনাগনা 

ল্টপএল্ডল্টিউ থাকা পল্টরবাগরর অন পাত কম যথগক ল্ট গয়গে (১২%)। প টষ্টকর খাদয কা থক্রগম   ক্ত িওয়া ৬ 

যথগক ৫৯ মাে বয়েী ল্টশশুগদর অন পাতও কম রগয় ল্ট গয়গে (১৫%)। এটে সম্ভবত কযাম্পগুদলার তুলনায় স্থানীয় 

জনদ াষ্ঠীদত সীবেত পুটিকর খােয কাে েক্রদের জনয িদয়দছ। পুটি মসবা ও এগুদলার সুববধা সম্পবকেত সদচতনতা বা 

জ্ঞাদনর অভাবও এর জনয োয়ী। 
 

স্ক গল্ ভল্টতথর িারও কম ল্টেল্। মকাবভে-১৯ প্রােুভোদবর কারদণ োচে োদসর োোোজে সেদয় সু্কল বি িদয় োওয়ার 

আদ র ৩০ বেদন  ৪ মথদক ২৪ বছর বয়সী ৪০% বশশু ও তরুণ-তরুণী সপ্তাদি কেপদক্ষ চার বেন মকানও ধরদণর 

আনুষ্ঠাবনক বশক্ষাদকদন্দ্র উপবস্থত না থাকার তথয পাওয়া ব দয়দছ। কে বশবক্ষত ও উচ্চোত্রায় বনভেরশীল পবরবারগুদলা 

বশশুদের েদর পড়ার কথা উদেখদো য িাদর মববশ জাবনদয়দছ। 
 

সু্কল বি িদয় োওয়া সম্ভবত বশশুদের সুরক্ষা েঁুবক বাবড়দয়দছ। এটে শুধুোত্র বশশুদের বশক্ষায় বযাঘাত ঘোয়বন, তাদের 

কলযাণ সম্পবকেত ববষদয়ও উদিদ র সৃটি কদরদছ। ল্কডাউগনর পর যথগক ল্টশশু ে রো ল্টবষ্য়ক ঘটনা, ল্টবগশষ্ 

 
6 আইববআইবে। 
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কগর ল্টশশুশ্রম, যবগি  াওয়ার তথয পাওয়া ল্ট গয়গে। প্রায় অদধ েক পবরবার (৪৯%) কবেউবনটেদত বশশুশ্রে মবদড় 

োওয়ার কথা জাবনদয়দছ। 
 

পবরদশদষ, প্রায় অগর্ থক পল্টরবার (৪৮%) যকাল্টভড-১৯ প্রাদ ভথাগবর পর যথগক তাগদর োগথ কখনওই চাল্টিদা, 

পেন্দ বা মানল্টবক েিায়তা প্রদান ল্টনগয় আগল্াচনা করা িয়ল্টন বগল্ োনায় এবাং ৪৫% পবরবার ঘূবণ েেদড়র 

পূব োভাস এবাং/অথবা তদথযর উৎস সম্পদকে ে স্পষ্ট েগচতনতা বাতথা না পাওয়ার কথা জানায়। 
 

চাবিো মবদড় োওয়া ও মসই সাদথ উপাজেন কদে োওয়ায় েংকট-প থাগয়র মাল্টনগয় যনওয়ার যকৌশল্েি অনযানয 

েীল্টবকা-ল্টনভথর মাল্টনগয় যনওয়ার যকৌশল্ গ্রিণ যবগি  ায়। মেদিতু পবরবারগুদলা োকা ধার মনওয়ার েত আদ  

প্রচবলত োবনদয় মনওয়ার মকৌশদলর উপর বনভের করদত পারবছল না, তাই তারা ক্রেবধ েোনভাদব সম্পবি ও সঞ্চয় 

বযবিার কদর ও সাংকে-পে োদয়র মকৌশল গ্রিণ কদর। পবরবারগুদলার োবনদয় মনওয়ার সক্ষেতা মেভাদব কদে ব দয়দছ 

তাদত সিায়তা প্রোন বিতীয়বাদরর জনয বি িওয়া বা জীববকার সুদো  আরও কদে োওয়ার েত ভববষযৎ ববপদে তারা 

আরও েঁবকর েদধয পড়দত পাদর। এটে পরবতীদত স্বাস্থয, খাদযল্টনরাপত্তা ও প টষ্টর উপর যনল্টতবাচক প্রভাব 

যফল্গত পাগর এবং যেই োগথ পল্টরবারগুগল্াগক চরম ে রো ঝ ুঁ ল্টকর ম গখ যফল্গত পাগর। 
 

য েকল্ পল্টরবার যকাল্টভড-১৯ এর আগ  অগপোকৃত যবল্টশ ঝ ুঁ ল্টকর মগর্য ল্টেগল্ন তারা িয়ত যকাল্টভড-১৯ 

প্রাদ ভথাগবর যেগকন্ডাল্টর প্রভাগব েবগচগয় যবল্টশ ঝ ুঁ ল্টকর মগর্য রগয়গেন।  এগদর মগর্য রগয়গে নারী-প্রর্ান 

পল্টরবার বা কাে করার বয়েী বা প্রািবয়স্ক েদেয না থাকা পল্টরবার, প্রল্টতবন্ধী (ল্টপডল্টিউল্টড) বযজক্ত থাকা 

পল্টরবার এবং বি পল্টরবার বা উচ্চ ল্টনভথরতার অন পাত থাকা পল্টরবার। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ না থাকা পবরবারগুদলা 

মেৌবলক চাবিো পূরদণর অদথ ের অভাদব অদনক ধরদণর খােয-ববষয়ক োবনদয় মনওয়ার মকৌশল গ্রিণ এবাং খােয ও 

উপাজেদনর একোত্র উৎস বিসাদব মরশদনর খােয বা আত্মীয় বা পবরজনদের সিদোব তার উপর বনভের করার কথা 

জানায়। বপেবিউবে থাকা পবরবারগুদলা জরুরী োবনদয় মনওয়ার মকৌশল এবাং মসই সাদথ খােয-ববষয়ক োবনদয় 

মনওয়ার মকৌশল গ্রিণ, খােয পাওয়ার জনয সিায়তা বা কবেউবনটের উপর বনভেরশীলতা এবাং/অথবা বচবকৎসার খরচ 

মেোদত ঋণগ্রস্ত িওয়ার কথা উদেখদো য িাদর মববশ জানায়। পবরদশদষ, বড় পবরবারগুদলাও মেো সাংগ্রদির আদ র 

৩০ বেদন মেৌবলক চাবিো পূরদণর অদথ ের অভাদব জরুরী োবনদয় মনওয়ার মকৌশল গ্রিণ করার কথা উদেখদো য িাদর 

মববশ জাবনদয়দছ। 
 

স্থানীয় েনগ াষ্ঠী যবল্টশরভা  যেগত্র তাগদর েনয পল্টরচাল্টল্ত মানল্টবক েিায়তা কা থক্রম েম্পগকথ োনগতা 

না। অবধকাাংশ পবরবার মকাবভে-১৯ প্রােুভোদবর পর মথদক শুধুোত্র খােয সিায়তা ছাড়া অনযানয োনববক সিায়তার 

বযাপাদর েদথি তথয না পাওয়ার কথা জানায়। েিায়তা প্রাল্টির বযাপাগর পল্টরবারগুগল্ার েন্তুটষ্ট যকাল্টভড-১৯ 

প্রাদ ভথাগবর আগ  ও পগর কমই যথগক  ায়। তদব, নারী অাংশগ্রিণকারী থাকা পবরবারগুদলা সিায়তা উপকরদণ 

এদকবাদরই তববচত্রয বছল না বদল মববশ জানায়। পুরুষ অাংশগ্রিণকারী থাকা পবরবারগুদলা অসন্তুটির কথা মববশ 

জানায়। 
 

চাবিোর অবস্থার অবনবত ও োবনদয় মনওয়ার সক্ষেতা গুরুতরভাদব কদে োওয়া এবাং মসই সাদথ েিাোরীর বববতেন ও 

অবযািতভাদব োনববক কাে েক্রে পবরচালনা করার সাদথ সাদথ স্বাভাববকভাদবই দ্রতু বতদত পবরবতেনশীল চাবিো 

ববদবচনা করদল মেখা োয় বনকে ও অেূর ভববষযদত প্রোণ-বভবিক কাে েক্রে পবরকল্পনা অবযািত রাখদত চাল্টিদা ও 

যেবার ঘাটল্টত  ভীরভাগব প থগবেণ কদর োওয়া খুবই গুরুত্বপূণ ে িদয় োড়ঁাদব। তাছাড়াও কাে েকরভাদব মনবতবাচক 

প্রবণতা মোকাদবলায় ে রো বযবস্থার উপর ল্কডাউগনর প্রভাব, ে রো েংল্টিষ্ট ঘটনা এবং পল্টরবার ও বযজক্ত 

কল্যাগণর উপর যেগুগল্ার প্রভাব েম্পগকথ অল্টতল্টরক্ত তথয প্রদয়াজন। তেুপবর েবগচগয় ঝ ুঁ ল্টকপূণ থ পল্টরবাগরর 

উপর যকাল্টভড-১৯ প্রাদ ভথাব ও েংল্টিষ্ট ল্টনয়ন্ত্রণ বযবস্থার প্রভাব ভাগল্া কগর ব ঝগত পারগল্ তা িয়ত এগুদলা 

েরূীকরদণ কাে েকরভাদব সািােয করদব। উভয় মক্ষদত্রই সতকেভাদব পবরকবল্পত বযজক্তর উপবস্থবতদত মেো সাংগ্রি পিবত 

প্রদয়াজন িদব। ল্টবল্টভন্ন র্রগণর যেবা প্রাল্টিগত ল্টবল্টভন্ন যশ্রণীর পল্টরবার ও বযজক্তর েম্ম খীন িওয়া প্রর্ান 

বার্ােমূগির আরও ভাগল্া একটট মূল্যায়ন েীঘ েদেয়াদে এবাং ভববষযৎ এেএসএনএর মপ্রবক্ষদত পরবতীকাদল েঁুবক 

কোদত ভূবেকা রাখদত পাদর।  
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সাংবক্ষপ্ত নাদের তাবলকা 

 

এএল্টপ   ক্ষবতগ্রস্ত জনদ াষ্ঠীর প্রবত োয়বিতা 

ল্টবল্টডটট   বাাংলাদেশী োকা 

যকাল্টভড-১৯  কদরানাভাইরাস মরা  ২০১৯ 

ল্টেল্টপ   বশশু সুরক্ষা 

ল্টেডল্টিউল্টে  জনদ াষ্ঠীর সাদথ মো াদো  

ল্টডএল্টপ   মেো ববদেষণ পবরকল্পনা 

ল্টডল্টে   মজলা প্রশাসক 

ইল্টেএইচও  ইউদরাপীয় না বরক সুরক্ষা ও োনববক সিায়তা কাে েক্রদের েিাপবরচালক 

এফল্টেএে  খােয গ্রিণ মস্কার 

আইজেএ  উপাজেনদো য কাজ 

আইএমএডল্টিউজে তথয বযবস্থাপনা ও েূলযায়ন ওয়াবকোং  ররুপ 

আইএেল্টেজে  আন্ত মসক্টর সেন্বয়  ররুপ 

আইওএম এনল্টপএম আন্তজোবতক অবভবাসন সাংস্থা চাবিো ও জনসাংখযা পে েদবক্ষণ 

যে-এমএেএনএ মেৌথ োবি-মসক্টর চাবিো েূলযায়ন 

যেআরল্টপ  মেৌথ সাড়াোন পবরকল্পনা 

যকআই   প্রধান তথযোতা 

যকআইআই  প্রধান তথযোতা সাক্ষাৎকার 

এল্ল্টপজে  তরল মপদরাবলয়াে  যাস 

এনএফআই  নন-ফুে আইদেে 

এনজেও  মবসরকাবর সাংস্থা 

ল্টপএল্ডল্টিউ   ভেবতী/স্তনযোনকারী নারী 

ল্টপল্টপএে  মপ্রাবাবববলটে-মপ্রাপরশনাল-েু-সাইজ 

ল্টপএেইএ  মেৌন সবিাংসতা ও বনে োতন মথদক সুরক্ষা 

ল্টপডল্টিউল্টড  প্রবতবিী 

আরআরআরল্টে শরণাথী ত্রাণ ও প্রতযাবাসন কবেশনার 

এেল্টডআর  মসদকন্ডাবর মেো প্রবতদবেন 

এেইজে  স্ট্র্যাদেজজক এজক্সবকউটেভ  ররুপ 

এেজেল্টবল্টভ  মেৌন ও মজন্ডার-বভবিক সবিাংসতা 

এেওল্টপ   স্টযান্ডােে অপাদরটোং পিবত 

টটডল্টিউজে  কাবর বর ওয়াবকোং  ররুপ 

ইউএনএইচল্টেআর জাবতসাংদঘর শরণাথী ববষয়ক িাই কবেশনার 

ইউএনও  উপদজলা বনব োিী কে েকতো 

ওয়াশ   পাবন, পয়িঃবনষ্কাশন ও পবরচ্ছন্নতা 

ডল্টিউএফএে  নারী-বািব জায় া 

ডল্টিউএফল্টপ  ববর্শ্ খােয কে েসূচী 
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মভৌ বলক মশ্রণীববনযাস 
 

যেল্া  বাাংলাদেদশর প্রশাসদনর তৃতীয় স্তর, ো ববভাদ র সাব-ইউবনে 

উপগেল্া বাাংলাদেদশর প্রশাসদনর চতুথ ে স্তর, ো মজলার সাব-ইউবনে 

ইউল্টনয়ন বাাংলাদেদশর প্রশাসদনর পঞ্চে স্তর, ো উপদজলার সাব-ইউবনে 

ওয়াডথ  বাাংলাদেদশর প্রশাসদনর ষষ্ঠ স্তর, ো ইউবনয়দনর সাব-ইউবনে 
 

বচত্র, ছক ও োনবচদত্রর তাবলকা 
 

ল্টচত্র 1 % অগ্রাবধকারেূলক চাবিোর কথা জানাদনা পবরবার, সােবগ্রকভাদব এবাং অাংশগ্রিণকারীর মজন্ডার অনুসাদর (প্রধান ৫ টে) 21 

ল্টচত্র 2 % সিায়তা পাওয়ার পছদের পিবত সম্পদকে জানাদনা পবরবার ......................................................................................................22 

ল্টচত্র 3 % পবরবার মেো সাংগ্রদির আদ র চার সপ্তাদি রান্নার জ্বালানীর উৎস সম্পদকে জানায় ...............................................................23 

ল্টচত্র 4 % পবরবার বশশুদের সু্কদল না োওয়ার কথা জানায়, পবরবাদর বশক্ষার সদব োচ্চ পে োয় অনুসাদর ...................................................25 

ল্টচত্র 5 % পবরবার বশশুদের সু্কদল না োওয়ার কথা জানায়, বনভেরশীলতার অনুপাত অনুসাদর (p-োন ≤ 0.01) .......................................25 

ল্টচত্র 6 % পবরবার বববভন্ন ববষদয় সুস্পি সদচতনতােূলক তথয পাওয়ার কথা জানায় .................................................................................26 

ল্টচত্র 7 % পবরবার  ৃিস্থালীদত মকাবভে-১৯ এর প্রভাব সম্পদকে জানায় .......................................................................................................27 

ল্টচত্র 8 % পবরবার, খােয গ্রিণ মস্কার অনুসাদর ..................................................................................................................................................28 

ল্টচত্র 9 % বযজক্ত মেো সাংগ্রি করার আদ র ৩০ বেদন বচবকৎসা মসবা পাওয়ার জনয েদথি অসুস্থ বা বনয়বেত স্বাস্থয পরীক্ষার প্রদয়াজন 

থাকার কথা জানায় ..............................................................................................................................................................................................29 

ল্টচত্র 10 % বযজক্ত মেো সাংগ্রি করার আদ র ৩০ বেদন বচবকৎসা মসবা পাওয়ার জনয েদথি অসুস্থ বা বনয়বেত স্বাস্থয পরীক্ষার প্রদয়াজন 

থাকার কথা জানায়, োদের জনয বচবকৎসা চাওয়া িদয়দছ এবাং োরা বযজক্তোবলকানাধীন বিবনদক বচবকৎসা মচদয়দছ .........................29 

ল্টচত্র 11 % পবরবার বনকেবতী স্বাস্থযদকদন্দ্র মেদত এক ঘন্টারও মববশ পথ িােদত িয় বদল জানায় ...........................................................29 

ল্টচত্র 12 % পবরবার মেো সাংগ্রদির আদ র ১৪ বেদন তাদের বাড়ীদত একজন স্বাস্থযকেী এদসদছ বদল জানায়......................................29 

ল্টচত্র 13 % পবরবার মেো সাংগ্রদির আদ র ৩০ বেদন মেৌবলক চাবিো পূরণ করার োকার অভাদব োবনদয় মনওয়ার মকৌশল গ্রিদণর 

কথা জানায় ...........................................................................................................................................................................................................33 

ল্টচত্র 14 % পবরবার মেো সাংগ্রদির আদ র ৩০ বেদন পবরবাদরর একজন সেসয কাজ কদরদছ বদল জানায়, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সেদসযর 

উপবস্থবত অনুসাদর (p-োন ≤ 0.0001) ................................................................................................................................................................34 

ল্টচত্র 15 % পবরবার মেো সাংগ্রদির আদ র ৩০ বেদন শ্রবেক বিসাদব কাজ করা/চাকুরী করা এবাং/অথবা উপাজেদনর উৎস বিসাদব 

বনজস্ব বযবসার কথা জানায়, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সেদসযর উপবস্থবত অনুসাদর (p-োন ≤ 0.0001) ................................................................34 

ল্টচত্র 16 % পবরবার মেো সাংগ্রদির আদ র সাত বেদন খাদেযর প্রধান উৎস বিসাদব ন ে অথ ে (p-োন ≤ 0.0001), ধার করা (p-োন ≤ 

0.001), এবাং/অথবা সিদোব তার (p-োন ≤ 0.001) কথা উদেখ কদর, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সেদসযর উপবস্থবত অনুসাদর ..........................35 

ল্টচত্র 17 % পবরবার মেো সাংগ্রদির আদ র ৩০ বেদন অদথ ের উৎস বিসাদব আত্মীয়/পবরবচতজনদের সিদোব তার কথা উদেখ কদর, 

প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সেদসযর উপবস্থবত অনুসাদর (p-োন ≤ 0.01) .......................................................................................................................35 

ল্টচত্র 18 % পবরবার মেো সাংগ্রদির আদ র ৩০ বেদন খােয/অদথ ের একোত্র উৎস বিসাদব খােয মরশন এবাং/অথবা 

পবরবচতজন/আত্মীয়দের সিদোব তার উপর বনভের করার কথা জানায়, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সেদসযর উপবস্থবত অনুসাদর (p-োন ≤ 

0.0001) ...................................................................................................................................................................................................................35 

ল্টচত্র 19 % পবরবার মেো সাংগ্রদির আদ র সাত বেদন খাদেযর অভাদব বববভন্ন খােয-ববষয়ক োবনদয় মনওয়ার মকৌশল গ্রিদণর কথা 

জানায়, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সেদসযর উপবস্থবত অনুসাদর ...................................................................................................................................35 

ল্টচত্র 20 % পবরবার মেো সাংগ্রদির আদ র চার সপ্তাদি জ্বালানীর উৎস বিসাদব এলবপজজ ক্রয় (p-োন ≤ 0.01) এবাং/অথবা জ্বালানী 

কাি সাংগ্রদির (p-োন ≤ 0.05) কথা জানায়, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সেদসযর উপবস্থবত অনুসাদর ......................................................................36 
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ভূল্টমকা 
 

 

 

বাাংলাদেদশর েবক্ষণাঞ্চদলর কক্সবাজার মজলা মেদশর অনযতে েবরদ্র একটে এলাকা। এখাদন মেদশর  ড় োদনর 

তুলনায় কে মেৌবলক অবকািাদো ও মসবা প্রাবপ্তর সুদো  রদয়দছ।7 এর সাদথ েুক্ত িদয়দছ বেয়ানোদরর রাখাইন রাদজয 

সবিাংসতার বশকার িদয় বব ত চার েশক ধদর েদল েদল পাবলদয় আসা মরাবিিা শরণাথী। ২০১৭ সাদলর আ স্ট োস 

মথদক আনুোবনক ৭,৪৫,০০০ মরাবিিা শরণাথী কক্সবাজার মজলায় পাবলদয় এদসদছ। বতেোদন এই মজলার উবখয়া ও 

মেকনাফ উপদজলায় ৩৪ টে কযাদম্প প্রায় ৮,৬০,০০০ শরণাথী বসবাস করদছ।8 

 

উবখয়া উপদজলায় মেদশর অনযানয জায় ার তুলনায় মববশ োবরদ্রয ও বনম্ন জীবনোত্রার োন রদয়দছ। এটে কক্সবাজার 

মজলার সবদচদয় েবরদ্র উপদজলা এবাং মেদশর ৫০ টে সুববধাবজঞ্চত উপদজলার একটে। সেগ্র উবখয়া উপদজলায় 

পেীববেুযদতর মনেওয়াকে থাকদলও অবধকাাংশ োনুষ ববেুযৎ সুববধা পায়না। এই উপদজলায় মখালা স্থাদন েলতযাদ র 

িার মজলার েদধয সবদচদয় মববশ। এছাড়াও এখাদন উচ্চ বশশুশ্রে ও বনম্ন খােযবনরাপিা রদয়দছ। প্রাপ্ত তথয মথদক মেখা 

োয় মে শরণাথী আ েদনর ফদল উবখয়ার োবরদ্রয আরও মবদড়দছ।9 

 

মেকনাফও কক্সবাজাদরর সবদচদয় েবরদ্র উপদজলাগুদলার েদধয একটে এবাং এটে মেদশর ৫০ টে সবদচদয় মববশ 

সুববধাবজঞ্চত এলাকার েদধয রদয়দছ। এখাদন খােয অবনরাপিা এবাং মসই সাদথ বাজারেূলয ওিা-নাোয় োনুদষর েঁুবক 

অদনক মববশ। এই উপদজলায় ববেুযৎ, পানদো য পাবন, পয়িঃবনষ্কাশন ও স্বাস্থয সুববধায় সীোবিতা রদয়দছ। এখাদন 

কক্সবাজার মজলার েদধয সবদচদয় কে বশক্ষার িার রদয়দছ এবাং বশশুশ্রে অদনক মবশী। শরণাথীদের আ েদন এই 

েুটে সেসযাই মবদড়দছ – একবেদক স্থানীয় জনদ াষ্ঠীদত কাজ করা বশক্ষকরা কযাদম্প উচ্চ মবতদন কাজ করার জনয 

সু্কল মছদড় ব দয়দছ এবাং অনযবেদক কযাদম্প ও কযাম্পদকজন্দ্রক কাদজর সুদো  মবদড় োওয়ায় মছদলরা এদক এদক সু্কল 

মথদক েদর পদড়দছ।10 

 

উবখয়া ও মেকনাদফ চাবিো ততরী িয় প্রধানত ববেযোন উন্নয়ন চযাদলদের কারদণ, বকন্তু এটে সম্ভবত আরও ঘনীভূত 

িদয়দছ শরণাথী আ েদনর কারদণ।11 এই েুটে উপদজলায় শরণাথীর সাংখযা স্থানীয় জনসাংখযার েশ গুদণরও মববশ। 

শরণাথী আ েদনর কারদণ জনসাংখযার ঘনত্ব বযাপকভাদব মবদড় োওয়া এবাং মসই সাদথ স্থানীয় জনদ াষ্ঠীর প্রাক-

ববেযোন জীববকার অভাব, োবরদ্রয ও েঁুবকপূণ ে প্রবতদোব তােূলক শ্রে বাজার, কেদত থাকা েজরুী ও বনতযপ্রদয়াজনীয় 

পদণযর েূলয বৃজিদত অবস্থবতশীলতার সৃটি কদর। অপরাধ মবদড় োওয়া, সুরক্ষার উদি  এবাং পবরদবদশর উপর চাপ মবদড় 

োওয়ায় বন উজাড় িদয় োওয়া ও পাবনর উৎস কদে োওয়া বচন্তার ববষয় িদয় োবঁড়দয়দছ।12 

 

ইন্টারনযাশনাল ক্রাইবসস  ররুদপর প্রবতদবেন অনুোয়ী মেদিতু বনকে বা অেূর ভববষযদত মরাবিিাদের বেয়ানোদর 

বফদর োওয়ার সম্ভাবনা মনই13 এবাং সাড়াোন কাে েক্রে প্রাথবেক জরুরী পে োয় মথদক সােদন এব দয় ব দয়দছ, তাই 

কাে েকর আন্ত-মসক্টর কাে েক্রে পবরকল্পনা ও বাস্তবায়দন তথয মো ান বেদত সকল ক্ষবতগ্রস্ত জনদ াষ্ঠীর চাবিো ও েঁুবকর 

সব োিীণ তথয প্রদয়াজন। তাছাড়াও বষ ো ও ঘূবণ েেড় মেৌসুদের চযাদলে মোকাদবলায় পবরবারগুদলার চাবিো ও মসবা 

প্রাবপ্তর বনয়বেত িালনা ােকৃত ববদেষণ প্রদয়াজন। একই সাদথ ২০২০ সাদলর শুরুদত মকাবভে-১৯ েিাোরীর 

 
7 ACAPS, Cox’s Bazar: Upazila Profiles (September 2020) (Cox’s Bazar, 2020). Available here (accessed 23 November 2020). 
8 Inter Sector Coordination Group (ISCG), Situation Report Rohingya Refugee Crisis, Cox’s Bazar, Bangladesh, June 2020 (Cox’s Bazar, 2020a). Available here 

(accessed 23 November 2020). 
9 এবসএবপএস, ২০২০। 
10 আইববআইবে। 
11 Inter Sector Coordination Group, 2020 Joint Response Plan, Rohingya Humanitarian Crisis, January – December 2020, Bangladesh (Cox’s Bazar, 2019). 

Available here (accessed 23 November 2020). 
12 ACAPS, 2020; ISCG, Joint Multi-Sector Needs Assessment (J-MSNA): Host Communities – In-Depth | August – September 2019 (Cox’s Bazar, 2019). Available 

here (accessed 23 November 2020). 
13 International Crisis Group (ICG), A Sustainable Policy for Rohingya Refugees in Bangladesh, Asia Report N°303, 27 December 2019 (Brussels, 2019). Available 

here (accessed 13 November 2020). 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200917_acaps_coxs_bazar_analysis_hub_upazila_profiles_0.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ISCG%20Situation%20Report%20-%20Rohingya%20Refugee%20Crisis%2C%20Cox%E2%80%99s%20Bazar%2C%20June%202020.pdf
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/2020%20JRP%20-%20March%202020_0.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/bgd_j-msna_host_community_fact_sheet_december_2019_r.pdf
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/303-a-sustainable-policy-for-rohingya.pdf
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প্রােুভোব ও সাংবেি বনয়ন্ত্রণ বযবস্থা কক্সবাজাদরর িাজার িাজার োনুষদক তাদের জীববকা ও উপাজেন িারাদনার েঁুবকদত 

মফদল মেয়।14 ২০২০ সাদলর ২২দশ োচে সারাদেদশ সকল কে গুরুত্বপূণ ে বযবসা ও অবফস বি কদর মেওয়া িয় এবাং 

োনুষদক প্রদয়াজন ছাড়া ঘদরর বাইদর মেদত বনদষধ করা িয়।15 সবদচদয় আদ  আনুষ্ঠাবনক লকোউদনর বসিান্ত 

মনওয়া মজলাগুদলার েদধয কক্সবাজার একটে, মেখাদন আনুষ্ঠাবনক লকোউন শুরু িয় ২০২০ সাদলর ৮ই এবপ্রল। এর 

ফদল অবধকাাংশ পবরবাদরর জীববকা বাধাগ্রস্ত িয় এবাং উপাজেন কদে োয়।16 জীববকার উপর এবাং মসই সাদথ মেৌবলক 

পণয ও মসবা প্রাবপ্তর উপর বববধবনদষধ আদরাবপত িওয়ার সম্ভাবয বযাপক প্রভাব ববদবচনায়, ২০২১ সাদলর 

অগ্রাবধকারেূলক চাবিো সম্পূণ েরূদপ বুেদত মকাবভে-১৯ বনয়ন্ত্রণ বযবস্থার মপ্রবক্ষদত  ৃিস্থাবল-পে োদয়র োবি-মসক্টরাল 

চাবিো, সক্ষেতা ও মসবা প্রাবপ্ত সম্পদকে একটে ধারণার প্রদয়াজন িদব। 

 

এই পবরদপ্রবক্ষদত োনববক সিায়তা কাে েক্রদের ববস্তাবরত পবরকল্পনায় সিদোব তা এবাং োতা ও সেন্বয়কারীদের 

মকৌশল ত লক্ষয পূরদণ কাে েক্রে পবরচালনাকারী অাংশীোরদের সক্ষেতা বৃজি করদত স্থানীয় জনদ াষ্ঠীর োনুদষর 

েদধয একটে মেৌথ োবি-মসক্টর চাবিো েূলযায়ন (মজ-এেএসএনএ) কাে েক্রে পবরচালনা করা িয়। মজ-এেএসএনএর 

সাধারণ লক্ষয বছল কক্সবাজার মজলার স্থানীয় জনদ াষ্ঠীর োবি-মসক্টরাল চাবিোর িালনা াে, প্রাসবিক ও 

তুলনাদো য তথয প্রোদনর োধযদে স্ট্র্যাদেজজক এজক্সবকউটেভ  ররুপ (এসইজজ), আন্ত মসক্টর সেন্বয়  ররুপ 

(আইএসবসজজ) সবচবালয়, মসক্টরসেূি ও মসক্টর অাংশীোরদের োনববক সাড়াোন কাে েক্রদের প্রোণ-বভবিক 

মকৌশল ত পবরকল্পনায় সিদোব তা করা। 

 

পূব েবতী এেএসএনএগুদলা, ববদশষ কদর ২০১৯ মজ-এেএসএনএর উপর বভবি কদর ২০২০ মজ-এেএসএনএ প্রস্তুত 

করা িয় োর লক্ষয িল মেখাদন সম্ভব মসখাদন সেদয়র সাদথ সাদথ চাবিোর বববতেন ও মসবার ঘােবত মবাো সিজতর 

করা। এটে বাস্তবায়ন করা িয় আইএসবসজজর তথয বযবস্থাপনা ও েূলযায়ন ওয়াবকোং  ররুদপর (আইএেএেবিউজজ) 

এেএসএনএ কাবর বর ওয়াবকোং  ররুদপর (টেেবিউজজ) োধযদে ো আইএসবসজজর মনতৃত্বাধীন এবাং জাবতসাংদঘর 

শরণাথী ববষয়ক িাই কবেশনার (ইউএনএইচবসআর), আন্তজোবতক অবভবাসন সাংস্থা চাবিো ও জনসাংখযা পে েদবক্ষণ 

(আইওএে এনবপএে), এবসএবপএস ও বরদচর সেন্বদয়  টিত।  দবষণা পবরকল্পনা, মেো সাংগ্রদির প্রস্তুবত এবাং ফলাফল 

ও ববদেষণসেূদির আদলাচনায় মসক্টরগুদলা সজক্রয়ভাদব সমৃ্পক্ত বছল। 

 

পরবতী অধযাদয় েূলযায়ন ও  দবষণার প্রশ্নসেূদির সুবনবেেি লক্ষয বনদয় আদলাচনা করা িদব। নেুনাদক্ষত্র বনধ োরণ 

মকৌশল, মেো সাংগ্রদির পযারাবেোর, মেো ববদেষণ ও মসদকন্ডাবর মেো পে োদলাচনা সি েূলযায়দনর পবরবধ ও পিবত 

মেখাদনা িদব। তাছাড়াও তনবতক ববদবচয ববষয় এবাং চযাদলে ও সীোবিতার উপর আদলাকপাত করা িদব। এরপর 

মকাবভে-১৯ বনয়ন্ত্রণ বযবস্থার মপ্রবক্ষদত চাবিো ও মসবার ঘােবতর উপর আদলাকপাত কদর প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন 

করা িদব। ক্ষবতগ্রস্ত জনদ াষ্ঠীর প্রবত োয়বিতা (এএবপ) সম্পবকেত ফলাফদলর একটে সারাাংদশর েধয বেদয় প্রাপ্ত 

ফলাফল অনুদচ্ছেটে মশষ িদব। এরপর একটে সোবপ্তসূচক সারসাংদক্ষপ ও অবভেদতর েধয বেদয় প্রবতদবেনটে মশষ 

িদব। 

  

 
14 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Bangladesh – Cox’s Bazar, Revised humanitarian response, Coronavirus disease 2019 (COVID-19), 

May-December 2020 (Cox’s Bazar, 2020). Available here (accessed 23 November 2020). 
15 ISCG, 2020 COVID-19 Response Plan, Addendum to the Joint Response Plan 2020, Rohingya Humanitarian Crisis, April – December 2020 (Cox’s Bazar, 

2020b). Available here (accessed 23 November 2020). 
16 World Food Programme, Cox’s Bazar Urban Vulnerability Assessment (Cox’s Bazar, 2020a). Available here (accessed 23 November 2020). 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/bgd_report_2019_jmsna_host_community_december_2019_to_share_v3.pdf
http://www.fao.org/3/cb0213en/cb0213en.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/covid-19_addendum_rohingya_refugee_response_020720.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Cox%27s%20Bazar%20Urban%20Vulnerability%20Assessment_July_2020.pdf
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পদ্ধল্টত 
 

 
 

সুবনবেেি লক্ষয ও  দবষণার প্রশ্ন 
 

পবরবস্থবতর একটে েথােথ বচত্র প্রোন করার োধযদে ববদেষদণর মক্ষত্র বড় করা ও প্রধান তথয ঘােবত বনদয় কাজ করার 

উদেদশয পবরচাবলত মজ-এেএসএনএর সুবনবেেি লক্ষয িল: 
 

1. ২০২১ মেৌথ সাড়াোন পবরকল্পনায় (মজআরবপ) তথয মো ান বেদত স্থানীয় জনদ াষ্ঠীর েদধয বববচত্র োবি-

মসক্টরাল চাবিোর একটে ভাদলা প্রোদণর বভবি প্রোন করা;17 

2. োবি-মসক্টরাল চাবিোয় মকাবভে-১৯ েিাোরীর প্রভাদবর উপর গুরুত্ব বেদয় ২০২০ সাদল স্থানীয় জনদ াষ্ঠীর 

চাবিো কীভাদব পবরববতেত িদয়দছ তার একটে ববদেষণ প্রোন করা; 

3. একটে মেৌথ োবি-মস্টকদিাল্ডার ববদেষণ প্রজক্রয়ার বভবি প্রোন করা। 
 

এই লক্ষয অজেদন মজ-এেএসএনএ নীদচ উবেবখত প্রশ্নগুদলার উির আশা কদরদছ: 
 

1. স্থানীয় জনদ াষ্ঠীদত বক বক চাবিো ও মসবার ঘােবত রদয়দছ? 

2. সবদচদয় েঁুবকপূণ ে পবরবাদরর তববশিয বক? 

3. এসকল চাবিোর সাদথ সমৃ্পক্ত কাছাকাবছ ও পবরকািাদো ত বক বক ববষয় রদয়দছ? 

4. এসকল চাবিো ও মসবার ঘােবত মকাবভে-১৯ েিাোরী িারা কতেুকু প্রভাববত িদয়দছ? 

5. ববদশষ কদর মকাবভে-১৯ সাংকদের মপ্রবক্ষদত পবরবারগুদলা তাদের চাবিো মেোদত মকেন আচরণ করদছ ও 

োবনদয় মনওয়ার মকৌশল অবলম্বন করদছ এবাং মকান ববষয়গুদলা এসকল আচরণদক প্রভাববত করদছ? 

6. ত্রাণ সরবরাদির ববষদয় পবরবারসেূদির েৃটিভবি মকেন এবাং ২০২১ সাদল ত্রাণ সরবরাদির মক্ষদত্র তারঁা 

মকানগুদলা পছে করদছ ও অগ্রাবধকার বেদচ্ছ? 
 

পবরবধ ও েুল ততবর 
 

মভৌ বলক মক্ষত্র এবাং পূদব ের ও ২০২১ মজআরবপদত লবক্ষত জনদ াষ্ঠীর সাদথ সিবতপূণ েভাদব এই েূলযায়ন উবখয়া ও 

মেকনাফ উপদজলায় বসবাসকারী বাাংলাদেশী পবরবারদক লক্ষয বিসাদব বনদয়দছ। আওতাধীন মসক্টরগুদলার েদধয 

রদয়দছ খােযবনরাপিা, ওয়াশ, আশ্রয়ণ ও নন-ফুে আইদেে (এনএফআই), বশশু সুরক্ষা ও মজন্ডার-বভবিক সবিাংসতা 

সাব-মসক্টর সি সুরক্ষা মসক্টর, স্বাস্থয, বশক্ষা, পুটি এবাং জনদ াষ্ঠীর সাদথ মো াদো  (বসেবিউবস) মসক্টর। েুল ততবরর 

সেয় সকল মসক্টর এবাং মসই সাদথ মজন্ডার িাদবর সাদথ পরােশ ে করা িদয়দছ। পবরোণ ত ও গুণ ত উভয় মেোই 

সাংগ্রি করা িদয়দছ। 
 

পবরোণ ত উপকরণ 
 

পবরোণ ত  ৃিস্থাবল জবরদপর জনয ২০১৯ মজ-এেএসএনএ েুল ও সূচক পে োদলাচনা করা িদয়দছ এবাং মসক্টরগুদলার 

সাদথ প্রথেবার পরােশ ে করার সেয় সেসােবয়ক মপ্রবক্ষদতর উপদো ী কদর মতালার ববষয়টে আদলাচনা করা িদয়দছ। 

এরপর এেএসএনএ টেেবিউজজ ২০২০ মজ-এেএসএনএ প্রশ্নপদত্রর একটে প্রাথবেক সাংস্করণ ততবর কদর। মেদিতু 

মফাদন সাক্ষাৎকার পবরচালনা করদত িদব তাই প্রশ্নপদত্রর তেঘ েয মছাে করার েরকার বছল। একারদণ বিতীয় ধাদপ 

মসক্টরগুদলা এই েুদলর প্রাথবেক সাংস্করদণ অন্তভুেক্ত সূচকগুদলাদক অগ্রাবধকার বেদয়দছ। মসক্টরগুদলার বনদেেশ করা 

প্রশ্নগুদলাদক অগ্রাবধকার বেদয় এেএসএনএ টেেবিউজজ পরবতীকাদল এটে চূড়ান্ত কদর। জবরপকারী প্রবশক্ষণ ও মেো 

সাংগ্রদির আদ  েুলটে মরাবিিা ভাষায় অনুবাে করা িয়। 
 

গুণ ত উপকরণ 
 

 
17 একই উদেশয বনদয় একটে পৃথক মজ-এেএসএনএ একই সেদয় শরণাথী জনদ াষ্ঠীদত পবরচালনা করা িদয়দছ। 
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আধা-কািাদো ত প্রধান তথযোতা সাক্ষাৎকাদরর জনয এেএসএনএ টেেবিউজজ পবরোণ ত েুল িারা সবদচদয় কে 

চচো করা প্রশ্নগুদলার োধযদে মসক্টরগুদলাদত অন্তভুেক্ত করার ববষয় ও প্রদশ্নর প্রস্তাব মেয়।  এরপর মসক্টরগুদলা প্রশ্ন 

সম্পােনা ও অগ্রাবধকার বনব োচদনর কাজ কদর। সবদশদষ এেএসএনএ টেেবিউজজ মসক্টর বফেবযাদকর বভবিদত 

মকআইআই েুল চূড়ান্ত কদর। জবরপকারী প্রবশক্ষণ ও মেো সাংগ্রদির আদ  এটে মরাবিিা ভাষায় অনুবাে করা িয়। এই 

েুলটেদত বসেবিউবস ও এএবপর উপর একটে অাংশ এবাং সাতটে মসক্টরাল অাংশ রাখা িয়। সেয় স্বল্পতার কারদণ 

বসেবিউবস ও এএবপর উপর এবাং মসই সাদথ পছদের েুটে মসক্টদরর উপর এক একজন প্রধান তথযোতার (মকআই) 

সাক্ষাৎকার মনওয়ার পবরকল্পনা করা িয়। মেসকল মসক্টদরর সিায়তা প্রাবপ্ত সবদচদয় কটিন বছল বদল মকআই েদন 

কদর, লকোউদনর পর মথদক মেসকল মসক্টদরর মসবা প্রাবপ্ত উদেখদো য িাদর কটিন িদয় পদড় এবাং/অথবা মেসকল 

মসক্টর লকোউদনর পর মথদক সবদচদয় জরুরী চাবিো/সবদচদয় বড় মসবার ঘােবত মেবখদয়দছ মসসকল মসক্টর সম্পবকেত 

বববভন্ন ববষয় এই সাক্ষাৎকাদর প্রবতফবলত িয়। 

 

 
মানল্টচত্র 1 কক্সবাজাদরর উবখয়া ও মেকনাফ উপদজলায় েূলযায়ন করা ইউবনয়ন 

 

নেুনাদক্ষত্র বনধ োরণ মকৌশল 
 

পবরোণ ত উপকরণ 
 

একসাদথ বসবাসকারী একেল োনুষ োরা একই পাত্র মথদক খাবার খায় (খাবার ভা  কদর খায়) তাদেরদক একটে পবরবার 

বিসাদব সাংজ্ঞাবয়ত কদর মসই পবরবারদক এই েূলযায়দনর জনয পবরোদপর একক বিসাদব ধরা িদয়দছ। একটে ভাদলা 

নেুনাদক্ষত্র না থাকায় অাংশীোরদের  ৃিস্থাবল জবরপ ও সুববধাদভা ীদের তথয থাকা মেোদবজ মথদক নেুনাদক্ষত্র ততরী 

করা িয়। স্তরবববশি একটে মপ্রাবাবববলটে-মপ্রাপরশনাল-েু-সাইজ (বপবপএস) তেব নেুনাদক্ষত্র বনধ োরণ পিবত বযবহৃত 

িয়, ো উপদজলা পে োদয় স্তরবববশি বছল এবাং এর লক্ষয বছল উপদজলা পে োদয় ৯৫% সম্ভাবয বনভেরদো যতায় ও ৫% 

তররুটের সম্ভাবনায় ফলাফল ততরী করা। জনসাংখযার মেোর প্রাথবেক উৎস বছল ইউএনএইচবসআর কযাদম্পর ৬ 

বকদলাবেোদরর েদধয বসবাসকারী স্থানীয় জনদ াষ্ঠীর সেসযদের েদধয পবরচাবলত ইউএনএইচবসআর জবরদপর মেো। 

এই মেোদবজ মথদক মনওয়া প্রবতটে ইউবনয়দনর জনয নেুনার অনুপাত মেোদবদজ অন্তভুেক্ত ইউবনয়দনর পবরবাদরর 
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অনুপাদতর সোন বছল। নেুনাদক্ষদত্রর বাবক অাংশটে আইওএে ও ইউএনএইচবসআদরর সুববধাদভা ীদের মেোদবজ 

মথদক মনওয়া িয়, মেখাদন লবক্ষত ইউবনয়নগুদলার মেসকল ওয়ােে ইউএনএইচবসআদরর মেোদবদজ বছলনা 

মসগুদলাদকও আওতাভুক্ত করা িয়। ইউএনএইচবসআদরর জবরদপর মেোয় অন্তভুেক্ত না থাকা মকানও ওয়ােে 

আইওএে ও ইউএনএইচবসআর উভদয়র সুববধাদভা ী মেোদবদজ অন্তভুেক্ত থাকদল, মসই ওয়াদেের জনয শুধুোত্র 

অদপক্ষাকৃত মববশ সাংখযক সুববধাদভা ী থাকা মেোদবজ মথদক নেুনা মনওয়া িয়, কারণ উভয় মেোদবজ মথদক একই 

ওয়ােে নেুনাদক্ষদত্র অন্তভুেক্ত করার সেয় পবরবারগুদলাদক েুইবার ববদবচনা করা িদয়দছ বক না মসই ববষয়টে বনজিত 

করা োয়বন। প্রবতটে মেোদবদজ ওয়ােে পে োদয় নেুনাদক্ষদত্রর আকার প্রবতটে ইউবনয়দনর জনয মেোদবদজ অন্তভুেক্ত 

ওয়ােে-পে োদয়র জনসাংখযার সোনুপাবতক বছল। তাছাড়াও, মেদিতু পুরুষদের কাদছ মফান থাকার প্রবণতা মববশ, তাই 

েদথি নারী অাংশগ্রিণকারী অন্তভুেক্ত করদত মেোদবদজ থাকা অনুপাত অনুসাদর নারী-প্রধান পবরবার নেুনাদক্ষদত্র 

অন্তভুেক্ত করা িয়। চূড়ান্ত নেুনাদক্ষদত্র শুধুোত্র ইউএনএইচবসআর কযাদম্পর পার্শ্ েবতী এলাকায় বসবাসকারী 

এবাং/অথবা ইউএনএইচবসআর/আইওএে প্রকদল্পর সুববধাদভা ী স্থানীয় জনদ াষ্ঠীর পবরবারগুদলাদক অন্তভুেক্ত করা 

িয়। আবার, শুধুোত্র মফান নম্বরসি বনববিত পবরবারগুদলাদক অন্তভুেক্ত করা ব দয়দছ। সবদশদষ, কে বা এদকবাদরই 

মনেওয়াকে না থাকা এলাকায় বসবাসকারী পবরবারগুদলার সাদথ মো াদো  করা সম্ভব িয়বন। 
 

সকল নেুনাদক্ষদত্রর আকার বনধ োরদণ একটে আনুোবনক বাফার অন্তভুেক্ত করা িয় বনম্নবলবখত মক্ষদত্র (১) অদো য 

পবরবার, মেেন শরণাথী পবরবার বিসাদব বনববিত শরণাথী-স্থানীয় জনদ াষ্ঠী সাংকর পবরবার; (২) সাড়া না মেওয়া, োর 

েদধয রদয়দছ বনজিয় মফান নম্বর, মোবাইল মনেওয়াদকের আওতায় না থাকা পবরবার বা বি মফান; (৩) অসম্মত পবরবার, 

োর েদধয রদয়দছ মসসব পবরবার মেগুদলা সম্মবত বেদচ্ছ না বা জবরপ সম্পন্ন করদছ না; (৪) েদথাপেুক্ত উিরোনকারী 

না থাকা পবরবার, মসইসব পবরবার এখাদন অন্তভুেক্ত োদের ১৮ বছর বা তার মববশ বয়সী মকান সম্মবতোনকারী সেসয 

মনই; এবাং (৫) মেো পবরষ্কার/ভুল, এর েদধয রদয়দছ সম্পন্ন িওয়া জবরপ মেগুদলা মেো পবরষ্কাদরর সেয় েুদছ মেদত 

পাদর এবাং এ কারদণ এগুদলা চূড়ান্ত নেুনাদক্ষদত্রর অাংশ নয়। 
 

মফান কল গ্রিণ করা বযজক্ত সাধারণত পবরবাদরর প্রধান িদবন বদল আশা করা িয় এবাং বতবন সম্মত থাকদল ও তার বয়স 

১৮ বছর বা তদতাবধক িদল সাক্ষাৎকার মনওয়া িয়। প্রায় সোন সাংখযক পুরুষ ও নারী জবরপকারীদের বনদয় জবরপকারী 

েল  িন করা িয়। নারী জবরপকারী মেদকানও মজন্ডাদরর সাক্ষাৎকার বনদত পারদলও পুরুষ জবরপকারীদেরদক 

শুধুোত্র পুরুষদের সাক্ষাৎকার বনদত এবাং একজন নারী অাংশগ্রিণকারীর সাদথ একজন নারী জবরপকারী কথা বলার 

জনয কখন কল করদত পারদব মসই সেয় বনধ োরদণর বযাপাদর কথা বলদত বনদেেশনা মেওয়া িয়। সােবগ্রকভাদব ৩৩% 

অাংশগ্রিণকারী নারী এবাং ৬৭% অাংশগ্রিণকারী পুরুষ বছল। ৪৯% নারী অাংশগ্রিণকারী ও ১% পুরুষ অাংশগ্রিণকারী 

জানায় মে তারা নারী-প্রধান পবরবাদরর পক্ষ মথদক কথা বলদছ এবাং বাবকরা পুরুষ-প্রধান পবরবাদরর পক্ষ মথদক কথা 

বদল। 
 

গুণ ত উপকরণ 
 

প্রবতটে ইউবনয়দন মোে চারটে মকআইআইদয়র লক্ষয বনধ োরণ করা িয়। মকআইদের উদেশযেূলকভাদব নেুনাদক্ষদত্র 

অন্তভুেক্ত করা িয়, মেখাদন পুরুষ ও নারী ওয়ােে মেম্বার (স্থানীয় সরকার প্রবতবনবধ) বছল। 
 

মেো সাংগ্রি 
 

পবরোণ ত উপকরণ 
 

২০২০ সাদলর ২৮দশ জলুাই মথদক ১৩ই আ স্ট পে েন্ত পবরোণ ত মেো সাংগ্রি করা িয়। সকল ইউবনয়ন মথদক 

৫,০৪৬ জন সেসয থাকা মোে ৯১১ টে পবরবাদর জবরপ পবরচালনা করা িয়।18 মেকনাদফর ৪৭০ টে পবরবার এবাং 

উবখয়ার ৪৪১ টে পবরবার এখাদন অন্তভুেক্ত বছল। একারদণ নেুনা কািাদোদত অন্তভুেক্ত সকল স্থানীয় জনদ াষ্ঠীর 

পবরবাদরর, অথ োৎ ইউএনএইচবসআর কযাদম্পর পার্শ্ েবতী এলাকার বসবাসরত এবাং/অথবা 

ইউএনএইচবসআর/আইওএে প্রকদল্পর সুববধাদভা ী মেসকল পবরবার মফান নম্বরসি বনববিত এবাং মোবাইল 

 
18 ইউবনয়ন অনুসাদর সম্পন্ন সাক্ষাৎকাদরর একটে পূণ ে তাবলকা পবরবশি ১-এ অন্তভুেক্ত করা িদয়দছ। 
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মনেওয়াকে থাকা এলাকায় বসবাস কদর তাদের উপদজলা পে োদয়র ফলাফল পাওয়া োয়, মেখাদন ৯৫% সম্ভাবয 

বনভেরদো যতা ও ৫% তররুটের সম্ভাবনা রদয়দছ। এই ফলাফলসেূি উবখয়া ও মেকনাদফ বসবাসকারী সেগ্র স্থানীয় 

জনদ াষ্ঠীর প্রজক্স বিসাদব কাজ করদত পাদর। মেো সাংগ্রদি মনতৃত্ব বেদয়দছ বরচ। প্রবতটে েদল ৯ মথদক ১১ জন 

জবরপকারী সম্ববলত ইউএনএইচবসআদরর ৩ টে জবরপকারী েল এবাং মসই সাদথ প্রবতটে েদল ৬ জন জবরপকারী থাকা 

আইওএে এনবপএদের ২ টে জবরপকারী েল মেো সাংগ্রি কদরদছ (মোে ৪৩ জন জবরপকারী)। 
 

মেো সাংগ্রদির পূদব ে েুল ও মেো সাংগ্রদির পিবতর সাদথ পবরচয় কবরদয় বেদত জবরপকারীদের একটে চার বেদনর 

অনলাইন প্রবশক্ষণ প্রোন করা িয়।19 প্রবতটে প্রদশ্নর উদেশয ও অবভবযজক্ত ভাদলা কদর মবাোদনার জনয মসক্টর 

প্রবতবনবধরা তাদের বনজ বনজ মসক্টদরর প্রদশ্নর অাংদশর প্রবশক্ষণ মেয়। মেো সাংগ্রি কাে েক্রে সম্পূণ েরূদপ শুরু করার 

আদ  মেদকানও সেসযা শনাক্ত ও তা সাংদশাধন করদত একটে েুই বেদনর পরীক্ষােূলক কাে েক্রে পবরচালনা করা িয়। 

এ সেয় স্থানীয় জনদ াষ্ঠীর পবরবারগুদলার একটে নেুনাদক্ষদত্র এই েুল ও মেো সাংগ্রদির পিবত পরীক্ষােূলকভাদব 

বযবিার করা িয়। এই পরীক্ষােূলক কাে েক্রদের পর জবরপকারী ও অাংশগ্রিণকারী িারা প্রদশ্নর অবভবযজক্ত/মবাধ েযতা, 

পেোয় প্রদশ্নর প্রেশ েন/সজ্জা বা উিদরর অপশন না থাকা ববষয়ক সেসযার অবভজ্ঞতার উপর বভবি কদর এই েুলটে 

পুনরায় সম্পােনা করা িয়। 
 

সাক্ষাৎকাদরর সেয় KoBoCollect সফেওয়যার বযবিার কদর মেো সরাসবর েযাবদলদে প্রদবশ করাদনা িয়। প্রবত বেদনর 

মশদষ ইউএনএইচবসআর সাভোদর জবরপগুদলা আপদলাে করা িয়, মেখাদন এই অদশাবধত মেোয় বরদচর োত্র একজন 

বযজক্তর প্রদবশাবধকার বছল। সেসযা পরীক্ষা, “অনযানয” উিদরর সটিক মশ্রণীকরণ, অসম্পূণ ে, ভুল বা অসিবতপূণ ে তথয 

শনাক্ত ও অপসারণ বা প্রবতস্থাপন এবাং এবিগুদলার বরদকাে ও োনসম্মতকরণ সি বনধ োবরত নূযনতে োনেদের সাদথ 

সিবতপূণ েভাদব একগুচ্ছ পূব ে-প্রবতটষ্ঠত স্টযান্ডােে অপাদরটোং পিবত (এসওবপ) অনুসাদর প্রবতবেন মেো পরীক্ষা ও 

পবরষ্কার করা িদয়দছ। মেোয় আনা সকল পবরবতেন একটে মেো বিবনাং লদ  সাংরক্ষণ করা িয়। পরীক্ষােূলক 

কাে েক্রদের পে েদবক্ষদণর উপর বভবি কদর মেোর গ্রিণদো য োন বনজিত করদত সাক্ষাৎকাদরর নূযনতে প্রদয়াজনীয় 

সেয় ২০ বেবনে ধাে ে করা িয়। মেসকল সাক্ষাৎকার এই সূচনাববেরু নীদচ মসগুদলাদক চূড়ান্ত মেোদসে মথদক বাে 

মেওয়া িয়। তাছাড়াও নেুনাদক্ষদত্রর প্রদতযক অাংশগ্রিণকারীদক একটে আইবে মেওয়া িয় োর উপর বভবি কদর এবাং 

স্থাদনর তদথযর (ইউবনয়ন ও ওয়ােে নম্বর) সাদথ বেবলদয় সটিক পবরবাদরর সাক্ষাৎকার মনওয়া িদয়দছ বক না তা োচাই 

করার মচিা করা িয়। সেয় বা অাংশগ্রিণকারীর নকল আইবে সম্পবকেত সাংদশাধদনর অদো য োন ত সেসযার কারদণ 

৯৪৩ টে সম্পন্ন িওয়া সাক্ষাৎকাদরর ৩২ টে চূড়ান্ত মেোদসে মথদক েুদছ মফলা িয়। 
 

গুণ ত উপকরণ 
 

২০২০ সাদলর ২০ মথদক ৩০দশ আ স্ট পে েন্ত গুণ ত মেো সাংগ্রি করা িয়। ১৩ জন পুরুষ ও ১০ জন নারী মকআই 

সি মোে ২৩ জন মকআইদয়র সাক্ষাৎকার গ্রিণ করা িয়। বনরাপিাজবনত কারদণ এবাং অনুেবত না থাকায় িলবেয়া 

পালাং, রাজা পালাং, রত্ন পালাং, সাবরাাং ও মেকনাফ মপৌরসভায় মকানও মকআইআই পবরচালনা করা িয়বন।20 সব েবনম্ন 

বতন (আশ্রয়ণ/নন-ফুে আইদেে (এনএফআই) ও খােযবনরাপিা) ও সদব োচ্চ আে (ওয়াশ) বা  দড় পাচঁ জন মকআই 

প্রশ্নপদত্রর প্রবতটে মসক্টর বভবিক অনুদচ্ছে বনদয় আদলাচনা কদর। মেদিতু প্রবতটে মসক্টদর সাক্ষাৎকাদরর সাংখযা সীবেত 

তাই প্রাপ্ত পবরোণ ত ফলাফদলর প্রাসবিকীকরণ ও েুজক্তেুক্তকরদণর বভবি বিসাদব এগুদলা বযবিাদরর সেয় মেো 

সযাচুদরশন অজজেত না িওয়ার ববষয়টে োথায় মরদখ ফলাফল উপস্থাপন করা উবচৎ। 
 

মেো সাংগ্রদির মনতৃত্ব মেয় বরচ এবাং বরচ ও আইওএে এনবপএদের আে সেদসযর একটে জবরপকারী েল এই কাে েক্রে 

পবরচালনা কদর। মেো সাংগ্রদির আদ  েুল ও মেো সাংগ্রদির পিবতর সাদথ পবরবচত করদত জবরপকারীদের একটে 

এক-বেদনর অনলাইন প্রবশক্ষণ মেওয়া িয়। প্রদশ্নর অবভবযজক্ত ও মবাধ েযতা পরীক্ষা করদত প্রবশক্ষদণ অনুশীলদনর 

আদয়াজন করা িয়। প্রবশক্ষদণর পদর এবাং মেো সাংগ্রি শুরু করার আদ  প্রবশক্ষণ চলাকাদল জবরপকারীদের 

বফেবযাদকর বভবিদত েুলটে চূড়ান্ত করা িয়। 

 
19 জবরপকারী প্রবশক্ষদণর এদজন্ডা পবরবশি ৩-এ অন্তভুেক্ত করা িদয়দছ। 
20 সম্পন্ন িওয়া মকআইআইদয়র একটে পূণ ে তাবলকা পবরবশি ২-এ অন্তভুেক্ত করা িদয়দছ। 
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এই সাক্ষাৎকারসেূদির বকছু অাংশ মফাদন এবাং বকছু অাংশ েুদখােুবখ পবরচালনা করা িয়। মফাদন মনওয়া সাক্ষাৎকার 

মরকেে করা িয় এবাং এই মরকবেোং প্রবতবলবপ ও ববদেষণ করার কাদজ বযবিার করা িয়। েুদখােুবখ সাক্ষাৎকাদরর সেয় 

জবরপকারী মনাে কদর, ো প্রবতবলবপ ও ববদেষণ করার কাদজ সিায়তা কদর। 
 

মেো ববদেষণ 
 

ফলাফল ববদেষণ কদর মসক্টর। অথ েবিভাদব পবরচালনা করার মো য ববদেষদণর ধরদণর সীোবিতার কারদণ 

প্রশ্নপদত্রর তেঘ েয সীবেত করার চাবিোও আদরাপ করা িয়। একই কারদণ মকান উপেুক্ত পবরোণ ত আন্ত-মসক্টরাল 

ববদেষণ করা িয়বন। েঁুবকপূণ ে পবরবার ও সাংবেি মকসদলাদের প্রাক্কবলত অনুপাতও এই েূলযায়দনর আওতার বাইদর 

বছল। তদব গুণ ত ফলাফল ও মসদকন্ডাবর মেো পে োদলাচনা একটে বভত প্রোন কদর, োর উপর বভবি কদর মসক্টরাল 

ফলাফলসেূদির েদধয গুণ ত সাংদো  স্থাপন করা োয় এবাং চাবিো ও মসবা ঘােবতর আরও উপেুক্ত একটে বচত্র তুদল 

ধরা োয়। সবদশদষ, মেদিতু বতেোন চাবিো মকাবভে-১৯ প্রােুভোব ও সাংবেি বনয়ন্ত্রণ বযবস্থার পবরদপ্রবক্ষদত বযাখযা করদত 

িয় তাই এই বনয়ন্ত্রণ বযবস্থা না থাকার পবরদপ্রবক্ষদত প্রতযাবশত চাবিোর ববদেষণ এই েূলযায়দনর আওতার বাইদর বছল। 

এ কারদণ প্রাপ্ত ফলাফল বতেোন চাবিোর একটে সারসাংদক্ষপ বিসাদব ববদবচনা করা িয়; লকোউন বা মকাবভে-১৯ 

বনয়ন্ত্রণ বযবস্থার েূলযায়ন বিসাদব নয়। 
 

পবরোণ ত উপকরণ 
 

অবতবরক্ত মেৌব ক সূচক ততবর এবাং প্রবতটে সূচদকর জনয প্রাথবেক বণ েনােূলক পবরসাংখযান বিসাদবর কাজ বাবক মরদখ 

স্তরববনযাস বনদেেশ কদর একটে প্রাথবেক মেো ববদেষণ পবরকল্পনার (বেএবপ) খসড়া প্রস্তুত করা িয়। মসক্টরগুদলা এই 

বেএবপ পে োদলাচনা কদর এবাং এেএসএনএ টেেবিউজজ মসক্টর ইনপুদের বভবিদত এটে চূড়ান্ত কদর। েুটে উপদজলায় 

অসে সাংখযক পবরবার থাকার কারদণ প্রাথবেক বণ েনােূলক ববদেষদণর সেয় উপদজলা পে োদয় ফলাফলগুদলার উপর 

গুরুত্বাদরাপ করা িয়। 
 

বিতীয়ত, েঁুবকপূণ ে পবরবাদরর মসক্টর তববশদিযর বভবিদত এেএসএনএ টেেবিউজজ একগুচ্ছ সূচক বনধ োরণ কদর। এজনয 

বববভন্ন আথ ে-সাোজজক তববশদিযর পবরবাদরর েদধয ফলাফদল পবরসাংখযান ত গুরুত্বপূণ ে পাথ েদকযর উপবস্থবত পরীক্ষা 

করা িয়। পবরবাদরর তববশিয ও সূচদকর ফলাফদলর েদধয মকান সম্পকে আদছ বকনা তা বনজিত িদত বপয়ারসদনর কাই-

মস্কায়যার স্বাধীনতার পরীক্ষা বযবিার করা িয়। বপ-ভযালু ≤ ০.০৫ এর জনয সম্পকেসেূি পবরসাংখযান তভাদব গুরুত্বপূণ ে 

বদল বনজিত িওয়া োয়। একটে বনবেেি তববশদিযর েুইদয়র অবধক স্বতন্ত্র পবরবার  ররুপ বনদয় পরীক্ষার মক্ষদত্র 

 ররুপগুদলার েদধয মকান উদেখদো য পাথ েদকযর অজস্তত্ব সাধারণভাদব পাওয়া ম দল উদেখদো য পাথ েকয সৃটিকারী 

 ররুপ/ ররুপসেূি শনাক্ত করদত কাই-মস্কায়যার পরীক্ষার অববশি োদনর উপর বভবি কদর একটে মপাস্ট-িক ববদেষণ 

পবরচালনা করা িয়। উপদজলা ও সূচদকর জনয অাংশগ্রিণকারীর মজন্ডার অনুসাদর মেো আবার ববদেষণ করা িয়, মে 

কারদণ পুরুষ ও নারী অাংশগ্রিণকারীদের েদধয উপলবির পাথ েকয প্রতযাবশত বছল। তাছাড়াও পবরবার প্রধাদনর মজন্ডার 

এবাং মসই সাদথ পবরবাদর প্রাপ্তবয়স্ক পুরুদষর উপবস্থবত বা অনুপবস্থবত িারা মশ্রণীববভক্ত কদর প্রাথবেক পবরসাংখযাদনর 

বিসাব করা িয়। বিতীয় মশ্রণীটে নারী-প্রধান পবরবাদরর, মেখাদন একজন নারীই পবরবাদরর প্রধান বসিান্ত প্রোনকারী, 

প্রজক্স বিসাদব কাজ করদব বদল আশা করা িদয়বছল। বনব োবচত সূচদকর জনয উপদজলা, পুরুষ ও নারী অাংশগ্রিণকারী 

থাকা পবরবার এবাং মসই সাদথ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ থাকা ও না থাকা পবরবাদরর েদধয পবরসাংখযান ত গুরুত্বপূণ ে পাথ েদকযর 

উপবস্থবত পরীক্ষা করা িয়। 
 

সবদশদষ, মেসব মক্ষদত্র সূচকগুদলা তুলনাদো য বছল মসসব মক্ষদত্র ২০১৯ মজ-এেএসএনএ ফলাফদলর সাদথ ২০২০ 

মজ-এেএসএনএর ফলাফল তুলনা করা িয়। নেুনাদক্ষদত্রর আকাদর ববরাে পাথ েকয থাকার কারদণ ২০১৯ এর সাদথ 

২০২০ এর তুলনার জনয মকান পবরসাংখযান ত গুরুদত্বর পরীক্ষা পবরচালনা করা িয়বন। তদব ফলাফদলর বযাখযায় বড় 

পাথ েকযগুদলা (সাধারণত েশ শতাাংদশর মববশ পাথ েকয) ববদবচনা করা িদয়দছ এবাং উপেুক্ত জায় ায় উপস্থাপন করা 

িদয়দছ। 
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প্রাথবেক বণ েনােূলক পবরসাংখযান, বনব োবচত গুরুত্ব পরীক্ষা এবাং ২০১৯ এর সাদথ ২০২০ এর তুলনা সি প্রাপ্ত প্রাথবেক 

ফলাফল মসক্টরগুদলার সাদথ মশয়ার করা িয়। স্বতন্ত্র মসক্টর বেটোংদয় ফলাফলসেূি আবার আদলাচনা ও েুজক্তেুক্তকরণ 

করা িয় এবাং অবতবরক্ত ববদেষদণর সুদো  বচবিত করা িয়। 
 

গুণ ত উপকরণ 
 

সােবগ্রকভাদব  দবষণার প্রদশ্নর উিদর গুণ ত উপকরণ কীভাদব সবন্নদববশত িদব তা মেবখদয় একটে প্রাথবেক বেএবপর 

খসড়া প্রস্তুত করা িয়। মসক্টরগুদলা এই বেএবপ পে োদলাচনা কদর এবাং মসক্টর ইনপুদের বভবিদত এেএসএনএ 

টেেবিউজজ এটে চূড়ান্ত কদর। মেো সাংগ্রি প্রজক্রয়ার মশদষ মকআইআই মরকবেোং/মনাে অনুবাে ও প্রবতবলবপ করা িয়। 

বেএবপদক েূল বথে বচবিত করার আেযস্থল বিসাদব বযবিার কদর সাক্ষাৎকারগুদলাদত প্রবণতা, বথে ও গুরুত্বপূণ ে বাতো 

খুদঁজ মবর করদত অনুবাে করা প্রবতবলবপ পরবতীদত NVivo-মত প্রজক্রয়াকরণ করা িয়। 
 

মসদকন্ডাবর মেো পে োদলাচনা 
 

প্রাথবেক মেো সাংগ্রি কাে েক্রদের প্রাপ্ত ফলাফল প্রাসবিকীকরদণ সিদোব তায় এবাং মকাবভে-১৯ ও সাংবেি বনয়ন্ত্রণ 

বযবস্থার ফদল পবরবস্থবতর আেূল পবরবতেদনর আদলাদক এবসএবপএস-এনবপএে ববদেষণ িাব বনবেেি মসক্টর এবাং 

এেএসএনএ প্রজক্রয়ায় সমৃ্পক্ত ওয়াবকোং  ররুদপর জনয সাতটে সাংবক্ষপ্ত সাড়াোন-পে োদয়র মসদকন্ডাবর মেো প্রবতদবেন 

(এসবেআর) প্রস্তুত কদর। 
 

২০১৯ সাদল সব েদশষ মজ-এেএসএনএ পবরচালনার পর কীভাদব ক্ষবতগ্রস্ত োনুদষর জীবন পবরববতেত িদয়দছ প্রবতটে 

এসবেআর তার উপর আদলাকপাত কদর এবাং এর লক্ষয বছল সম্ভাবয না মেোদনা চাবিো ও োনুষ বনদজদের মেৌবলক 

চাবিো মেোদত সুবনবেেি মেসকল চযাদলে মোকাদবলা করবছল মসগুদলাদক তুদল ধরা। বববভন্ন সেন্বয়কারী সাংস্থার 

সিদোব তায় এই প্রবতদবেনগুদলা ততবর করা িয় এবাং এদত সব েজনীনভাদব প্রাপ্ত মসদকন্ডাবর তথয ও মসই সাদথ 

অভযন্তরীণ সুবনবেেি কাে েক্রদের প্রবতদবেন রদয়দছ। এসবেআরগুদলা মকাবভে-১৯ এর আদ  মবসলাইন বিসাদব 

পবরচাবলত পবরসাংখযান তভাদব উপস্থাপনকারী েূলযায়ন এবাং পবরবতেন, ঘােবত ও চযাদলে েূলযায়দন মকাবভে-১৯ 

সাড়াোদনর সেয় পবরচাবলত পবরোণ ত ও গুণ ত মছাে পবরসদরর েূলযায়ন ও ববদেষণ বযবিার কদর। 
 

প্রবতদবেনগুদলা একজত্রত করা এবাং ২০২০ মজ-এেএসএনএর প্রাপ্ত ফলাফদলর পাশাপাবশ এগুদলা ববদেষদণর জনয 

এেএসএনএ টেেবিউজজর সাদথ মশয়ার করার আদ  সটিকতা ও েথাথ েতা বনজিত করার জনয প্রবতটে মসক্টরদক তাদের 

বনজস্ব প্রবতদবেন পে োদলাচনা করার সুদো  মেওয়া িয়। প্রদোজয মক্ষদত্র পে োদলাচনা করা মসদকন্ডাবর মেো সবন্নদববশত 

করা িয় এবাং এই প্রবতদবেন জদুড় মসগুদলার মরফাদরন্স মেওয়া িয়। 
 

তনবতক ববদবচনা ও প্রচার 
 

অাংশগ্রিণকারীদের পবরচয় েুঘ েেনাক্রদে প্রকাশ পাওয়ার ক্ষবত প্রবতদরাধ করদত সব ধরদণর প্রদয়াজনীয় বযবস্থা গ্রিণ 

করা বনজিত করদত  দবষণা পবরকল্পনার সেয় একটে মেো সুরক্ষা েঁুবক েূলযায়ন কাে েক্রে পবরচালনা করা িয়। 

জবরদপর আদ  অাংশগ্রিণকারীদের অাংশগ্রিণ না করা, মকান বনবেেি প্রদশ্নর উির না মেওয়া এবাং তাদের ইচ্ছােত 

সাক্ষাৎকার মশষ করার অবধকার সম্পদকে জানাদনা িয়। প্রবতটে সাক্ষাৎকাদরর আদ  অববিত সম্মবত চাওয়া, গ্রিণ ও 

নবথভুক্ত করা িয়। তাছাড়াও জবরপকারীদের প্রবশক্ষদণ এএবপ, মেৌন সবিাংসতা ও বনে োতন মথদক সুরক্ষা (বপএসইএ) 

এবাং উিে সাক্ষাৎকার পিবত সি  দবষণা নীবত ও আচরণবববধ সম্পদকে বনদববেত মসশন বছল। জবরপটে বরদোে 

িওয়ায় এবাং জবরদপর সেয় ম াপনীয়তা বনজিত করদত না পারায় অাংশগ্রিণকারীদের, ববদশষ কদর নারীদের, েঁুবকদত 

মফদল মেওয়া প্রবতদরাধ করদত  দবষণা পবরকল্পনা ও প্রবশক্ষদণর সেয় সুরক্ষা মসক্টদরর সাদথ পরােশ ে করা িয়। 
 

মসক্টর অাংশীোরদের কাদছ ফলাফলসেূি প্রাথবেকভাদব উপস্থাপন করার পর গুরুত্বপূণ ে ফলাফলসেূদির উপর 

আদলাকপাত কদর একটে ফযাক্টবশে প্রস্তুত করা িয় এবাং তা সকল মসক্টর, কক্সবাজাদরর মজলা প্রশাসক (বেবস) ও 

শরণাথী ত্রাণ ও প্রতযাবাসন কবেশনারদক (আরআরআরবস) মেওয়া িয়। আবার বেবস, মেকনাফ ও উবখয়া উপদজলা 

বনব োিী কে েকতো (ইউএনও) এবাং আরআরআরবসর সাদথ প্রাপ্ত গুরুত্বপূণ ে ফলাফল মশয়ার করা িয়। 

 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/msna_2020_factsheet_host_communities.pdf
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চযাদলে ও সীোবিতা 
 

েূলযায়দনর চযাদলে ও সীোবিতার েদধয রদয়দছ: 
 

• ল্টরগমাট যডটা েংগ্রি: মকাবভে-১৯ বনয়ন্ত্রণ বযবস্থার অাংশ বিসাদব চলাদফরা ও েুদখােুবখ সাক্ষাৎকাদর 

বববধবনদষধ থাকায় সকল সাক্ষাৎকার মনওয়া িদয়দছ মফাদন। এদত বকছু চযাদলে ও সীোবিতা ততবর িদয়দছ: 

o মফাদন সাক্ষাৎকাদরর সেয় বাদজ মনেওয়াকে ও পারস্পবরক প্রবতজক্রয়ার অভাদব মেন 

অাংশগ্রিণকারীর েদনাদো  িাবরদয় না োয় মসজনয পবরোণ ত ও গুণ ত মেো সাংগ্রদির েুল 

সীবেত তেদঘ েযর করা িয়। প্রশ্নগুদলাদক গুরুত্ব মেওয়া িয় এবাং পবরবার প্রশ্নপদত্রর তেঘ েয সীবেত বছল। 

তাছাড়া মকআইরা সবদক্ষদত্রই মকআইআই প্রশ্নপদত্রর শুধুোত্র বনধ োবরত অাংশ বনদয় আদলাচনা 

কদরদছ। 

o মেদিতু মফাদন সাক্ষাৎকাদরর সেয় ম াপনীয়তা বনজিত করা সম্ভব িয়বন তাই অাংশগ্রিণকারীদের 

েঁুবকদত না মফলদত েূলযায়দনর পবরোণ ত উপকরদণ স্পশ েকাতর ববষয় অন্তভুেক্ত না কদর তা 

গুণ ত উপকরণ ও মসদকন্ডাবর মেো পে োদলাচনার োধযদে মবর কদর বনদয় আসার মচিা করা িয়। 

o মেদিতু পুরুষদের মফান থাকার প্রবণতা মববশ মসদিতু েুদখােুবখ জবরদপ নারী অাংশগ্রিণকারী থাকা 

েতগুদলা পবরবাদরর কাদছ োওয়া মেত তা মফাদন সম্ভব িয়বন। তারপদরও নেুনাদক্ষদত্র ৩৩% নারী 

অাংশগ্রিণকারী অন্তভুেক্ত করা োয়, োর েদধয ৪৯% নারী-প্রধান পবরবাদরর পক্ষ মথদক কথা বদলদছ 

বদল জানায়। 

o অসে মফাদনর োবলকানার কারদণ ফলাফলসেূি তুলনােূলকভাদব মববশ বশবক্ষত পবরবাদরর বেদক 

বকজঞ্চৎ পক্ষপাতেুি িদত পাদর। 

• নম না কাোগমা: মেদিতু নেুনা কািাদোদত সম্পূণ ে স্থানীয় জনদ াষ্ঠী অন্তভুেক্ত নয়, তাই ফলাফলসেূিদক 

শুধুোত্র নেুনা কািাদোদত অন্তভুেক্ত জনদ াষ্ঠীর ফলাফল বিসাদব ববদবচনা করা মেদত পাদর। এই 

ফলাফলসেূিদক মেকনাফ ও উবখয়ার সম্পূণ ে স্থানীয় জনদ াষ্ঠীর প্রজক্স বিসাদব চালাদনা মেদত পাদর। 

• যডটা ল্টবগিষ্ণ: প্রশ্নপদত্রর তেদঘ েয সীোবিতা ও এর ফদল প্রাপ্ত সীবেত তথয এবাং মসই সাদথ জবরপটে বরদোে 

পিবতদত পবরচাবলত করায় সাংগ্রিদো য তদথযর ধরণ সীোবি িদয় োওয়ায় ববদেষদণর সম্ভাবয ধরণ ও 

 ভীরতা সীোবি িদয় ব দয়দছ। একই কারদণ মকান উপেুক্ত পবরোণ ত আন্ত-মসক্টরাল ববদেষণ পবরচালনা 

করা িয়বন। েঁুবকপূণ ে পবরবার ও সাংবেি মকসদলাদের প্রাক্কবলত অনুপাতও এই েূলযায়দনর আওতার বাইদর 

বছল। তদব মসক্টদরর ফলাফলসেূদির েদধয গুণ তভাদব সাংদো  স্থাপন এবাং চাবিো ও মসবা ঘােবতর আরও 

উপেুক্ত একটে বচত্র মপদত গুণ ত ফলাফল ও মসদকন্ডাবর মেো বযবিার করা িয়। 

• প্রজি ল্টরগপাটটথং: বযজক্তববদশদষর তথয অাংশগ্রিণকারীর প্রজক্সর োধযদে সাংগ্রি করা িয়; সরাসবর মসই 

পবরবাদরর সেসযদের কাছ মথদক নয়। একারদণ ফলাফলসেূি পবরবাদরর সেসযদের বনজস্ব বাস্তব অবভজ্ঞতার 

প্রবতফলন নাও ঘোদত পাদর। 

• োবগেট েূচক: সােবগ্রক জনদ াষ্ঠীর একটে সাবদসে সম্পবকেত (মেেন শুধুোত্র সু্কল ােী বশশু থাকা পবরবার 

সম্পবকেত) প্রাপ্ত ফলাফদল অবধক তররুটে থাকদত পাদর, ো ফলাফদলর শুিতা কবেদয় মেয়। অদপক্ষাকৃত কে 

বনখুতঁভাদব উপস্থাবপত মেদকানও প্রাপ্ত ফলাফল প্রবতদবেদন মসভাদবই মেখাদনা িদয়দছ। 

• অংশগ্রিণকারীর পেপাল্টতত্ব: বকছু সূচক (মেেন প্রাপ্ত সুরক্ষা িুেবক) অাংশগ্রিণকারীর স্বকীয়তা ও 

উপলবির কারদণ কে বা মববশ বরদপােে করা িদত পাদর। উোিরণস্বরূপ, মকান বনবেেি প্রদশ্নর উির 

অাংশগ্রিণকারীর বনদজর কাদছ মেটে “টিক” বদল েদন িয় মসটে মেওয়ার প্রবণতা থাকদত পাদর (“সাোজজক 

আকাঙ্ক্ষা পক্ষপাত”)। 

• উপল্ল্টি: পবরবার ববষয়ক উপলবির উপর প্রশ্ন োনববক সিায়তাকারীদের মসবা প্রোদনর বাস্তবতা সরাসবর 

না মেবখদয় মস ববষদয় মকবলোত্র অাংশগ্রিণকারীর উপলবিও মেখাদত পাদর। 

• পল্টরবার েল্টরগপর েীমাবদ্ধতা: 
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o  ৃিস্থালী-পে োদয়র পবরোণ ত জবরপ লবক্ষত জনদ াষ্ঠীদত সমৃ্পক্ত করা োয় এরকে পবরোণ 

বনণ েয়দো য তথয প্রোন করদত চাইদলও পিবতটে জটেল ববষয়সেূদির  ভীর বযাখযা মেওয়ার উপেুক্ত 

নয়। একারদণ একইসাদথ আসা গুণ ত উপকরণ এবাং মসই সাদথ মসদকন্ডাবর মেোর সাদথ 

রায়ািুদলশদনর োধযদে “কীভাদব” ও “মকন” প্রশ্নগুদলার উির মখাজঁা সবদচদয় মববশ কাে েকরী। 

o মেদিতু “পবরবার” িল ববদেষদণর একক মসদিতু পবরবাদরর অভযন্তরীণ ববষয় মেেন মজন্ডার প্রথা, 

ভূবেকা, অক্ষেতা বা বয়স সম্পবকেত ববষয়গুবল সম্পদকে জানা োয় না। বযবিারকারীদের অনযানয 

মেোর উৎদসর সাদথ পবরবার-পে োদয়র প্রাপ্ত ফলাফল সম্পূরক বিসাদব বযবিার করদত ও রায়ািুদলে 

করদত েদন কবরদয় মেওয়া িয়। 

• মূল্যায়গনর েময়: প্রাপ্ত ফলাফল বযাখযা করার সেয় বযবিারকারীদের জানাদনা িয় মে মেো সাংগ্রি কাে েক্রে: 

(১) মকাবভে-১৯ সম্পবকেত বববধবনদষদধর কারদণ কদয়ক োস ধদর জীববকার সুদো  সীবেত থাকার পরবতী 

সেদয় পবরচালনা করা িয়; (২) বষ ো মেৌসুদে বাস্তবায়ন করা িয়; এবাং (৩) এর েদধয ঈে-উল-আেিা পাবলত 

িয়। 
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প্রাি ফল্াফল্ 
 

 
 

অগ্রাবধকারেূলক চাবিো 
 

সবদচদয় মববশ জানাদনা অগ্রাবধকারেূলক চাবিোর েদধয বছল খােয প্রাবপ্ত, ন ে অথ ে প্রাবপ্ত ও বসতবাবড়র উপকরণ। 

অনযানয অগ্রাবধকারেূলক চাবিোর েদধয বছল উপাজেনদো য কাদজর (আইজজএ) সুদো  ও পবরষ্কার খাওয়ার পাবন 

প্রাবপ্ত (বচত্র 1)। ববদশষ কদর খােয ও আইজজএ সুববধা প্রাবপ্তদক অগ্রাবধকারেূলক চাবিো বিসাদব জানাদনা পবরবাদরর 

অনুপাত ২০১৯ সাদলর তুলনায়21 (২০১৯ সাদল েথাক্রদে ৪২% ও ২২% - ২০১৯ সাদল ন ে অথ ে প্রাবপ্ত েূলযায়ন করা 

িয়বন) উদেখদো য িাদর মবদড়দছ, ো সম্ভবত খােযবনরাপিা ও জীববকার উপর মকাবভে-১৯ ও সাংবেি বনয়ন্ত্রণ বযবস্থার 

প্রভাদবর প্রবতফলন। 

 
ল্টচত্র 1 % অগ্রাবধকারেূলক চাবিোর কথা জানাদনা পবরবার, সােবগ্রকভাদব এবাং অাংশগ্রিণকারীর মজন্ডার অনুসাদর (প্রধান ৫ টে)22 

সাোনয মববশ সাংখযক পবরবার ন ে অথ ে বা ন ে অথ ে ও জ্বালানী উভয় সিায়তা প্রাবপ্তর মচদয় অ-আবথ েক সিায়তা 

বিসাদব জ্বালানী প্রাবপ্তদক প্রাধানয বেদয়দছ। খােয ও বসতবাবড়র উপকরদণর মক্ষদত্র মববশরভা  পবরবার অ-আবথ েক 

সিায়তাই পছে কদরদছ (বচত্র 2)। তদব খােয সিায়তা প্রাবপ্তর পছদের পিবত পুরুষ ও নারী অাংশগ্রিণকারী থাকা 

পবরবাদর পৃথক বছল। নারী অাংশগ্রিণকারী থাকা োত্র ৪১% পবরবার23 ন ে অথ ে প্রাবপ্ত পছে কদরদছ, মেখাদন এটেদক 

পছদের পিবত বিসাদব উদেখ করা পুরুষ অাংশগ্রিণকারী থাকা পবরবাদরর অনুপাত বছল ৫৮%। অনযবেদক, নারী 

 
21 আইএসবসজজ, ২০১৯। 
22 নারী অাংশগ্রিণকারী থাকা পবরবাদরর ফলাফদল +/-৬% তররুটের সম্ভাবনা রদয়দছ (n=২৯৫)। অাংশগ্রিণকারীদেরদক সবদচদয় মববশ গুরুত্বপূণ ে বতনটে 

চাবিো বনধ োরণ করদত বলা িয়। 
23 নারী অাংশগ্রিণকারী থাকা পবরবাদরর ফলাফদল +/-৯% তররুটের সম্ভাবনা রদয়দছ (n=১১৯)। 

২৬%

৩০%

৪০%

54%

৫৫%

২৮%

২৯%

৪১%

৪৫%

৪১%

২৫%

৩১%

৪০%

৫৮%

৬১%

Access to clean drinking water

Access to income-generating activities

Shelter materials

Access to cash

Access to food

Male

Female

Overall

খ্াদয প্রাশি

নগদ অর্থ থপ্রাশি

েসতোশির উপকরণ

অর্থ থ-উপােথনকারী কাে প্রাশি

পশরষ্কার খ্াোর পাশন প্রাশি

পুরুষ

নারী

সামশিক
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অাংশগ্রিণকারী থাকা ৩৫% পবরবার একই সাদথ ন ে অথ ে ও অ-আবথ েক সিায়তা পছে কদর বদল জাবনদয়দছ, মেখাদন 

পুরুষ অাংশগ্রিণকারী থাকা পবরবাদরর অনুপাত বছল ২২%। বসতবাবড় সম্পবকেত সিদোব তায় বচত্র 2-এ উপস্থাবপত 

পিবতর পাশাপাবশ েজরুী সিায়তা পছে করার কথা উদেখ কদরদছ ১৩% পবরবার।24 

 
ল্টচত্র 2 % সিায়তা পাওয়ার পছদের পিবত সম্পদকে জানাদনা পবরবার25 

 

চাবিো এবাং মসবা ঘােবত 
 

ববেযোন চাবিো ও মসবা ঘােবত 
 

যকাল্টভড-১৯ এর আগ  থাকা ল্টকেু চাল্টিদা ও যেবা ঘাটল্টত অপল্টরবল্টতথত অবস্থায় যথগক  ায়; ল্টবগশষ্ কগর 

আশ্রয়ণ/এনএফআই, খাওয়ার পাল্টন প্রাল্টি, প টষ্টকর খাদয কা থক্রম, ল্টশো ও মানল্টবক েিায়তাকারীগদর 

োগথ য া াগ া  েম্পল্টকথত ল্টবষ্য়গুগল্া। মববশরভা  পবরবার (৫৯%) মেো সাংগ্রদির আদ র ছয় োদস বনদজদের 

বসতবাবড় বনদয় সেসযায় পড়ার কথা জাবনদয়দছ এবাং এক-চতুথ োাংশ (২৪%) সেসযা থাকা সদেও মকান উন্নয়ন না 

করার কথা জাবনদয়দছ। মববশরভা  মক্ষদত্র এই উন্নয়ন না করার কারণ বিসাদব পবরবারগুদলা উপকরণ মকনার (উন্নয়ন 

না করা ৩৯% পবরবার জাবনদয়দছ) এবাং/অথবা েজরুীর (৯%) োকা না থাকার কথা জাবনদয়দছ। তথযেদত স্থানীয় 

জনদ াষ্ঠীদত োনববক সিায়তাকারীদের আশ্রয়ণ সিদোব তা বছল না বলদলই চদল। োত্র ১% পবরবার োনববক 

সিায়তা সাংস্থা মথদক প্রাপ্ত উপকরণ বেদয় বসতবাবড়র উন্নয়ন করার কথা জানায়। ৯০% পবরবার বসতবাবড়র উন্নয়দনর 

জনয উপকরণ মকনার কথা জানায় এবাং ১৬% পবরবার ববেযোন উপকরণ পুনরায় বযবিার করার কথা জানায়। 
 

একইভাদব ৩৫% পবরবার মেো সাংগ্রদির আদ র চার সপ্তাদি রান্নার জ্বালানী বিসাদব তরল মপদরাবলয়াে  যাস 

(এলবপজজ) মকনার কথা জানায়, মেখাদন োত্র ১৭% পবরবার জানায় মে তারা োনববক সিদোব তা সাংস্থা মথদক তা 

মপদয়দছ। সােবগ্রকভাদব োত্র এক-চতুথ োাংশ পবরবার (২৬%) মেো সাংগ্রদির আদ র চার সপ্তাদি রান্নার জ্বালানী 

বিসাদব মকবলোত্র এলবপজজর উপর বনভের করার কথা জানায়, মেখাদন ৪০% পবরবার মকনা এবাং/অথবা বনদজদের 

সাং ৃিীত কাদির জ্বালানী বযবিার করার কথা জানায় (বচত্র 3)। শুধুোত্র এলবপজজর উপর বনভের করা পবরবাদরর 

অনুপাত  ত বছদর ১৫% মথদক উদেখদো য িাদর মবদড় ২৬% িদয়দছ, মেখাদন কাদির জ্বালানী মকনার কথা জানাদনা 

পবরবাদরর অনুপাত  ত বছদর ৬৩% মথদক উদেখদো য িাদর কদেদছ।26 তদব, এটে আরও মববশ পবরবাদর এলবপজজ 

বযবিাদরর সক্ষেতা ততরী িওয়ার ইবতবাচক বেকটে বনদেেশ কদর নাবক মকাবভে-১৯ বনয়ন্ত্রণ বযবস্থার কারদণ বববভন্ন 

ধরদণর জ্বালানী মপদত সেসযা বনদেেশ কদর তা এখনও মেখার ববষয়। 

 
24 নারী অাংশগ্রিণকারী থাকা পবরবাদরর ফলাফদল +/-৬% তররুটের সম্ভাবনা রদয়দছ (n=৩৬২)। 
25 অাংশগ্রিণকারীরা এগুদলার মকানওটেদক তাদের গুরুত্বপূণ ে চাবিো বিসাদব উদেখ করদল মসটে পাওয়ার পছদের উপায় সম্পদকে তাদেরদক 

জজজ্ঞাসা করা িয়। বসতবাবড় ববষয়ক সিায়তা পাওয়ার পছদের পিবতর ফলাফদল +/-৬% তররুটের সম্ভাবনা রদয়দছ (n=৩৬২)। জ্বালাবন সিায়তা 

পাওয়ার পছদের পিবতর ফলাফদল +/-৯% তররুটের সম্ভাবনা রদয়দছ (n=১৪১)। 
26 আইএসবসজজ, ২০১৯। 

৫৪%

৭২%

২৯%
১৮%

৪৬% ৪০%
২৫%

২%
২৫%

Food Shelter Fuel

Cash assistance

In-kind assistance

Combination of cash/in-kind

নগদ অর্থ থসহায়তা

অ-আশর্থ থক সহায়তা

নগদ অর্থ থ/অ-আশর্থ থক সহায়তা একসাজর্থ

খ্াদয আশ্রয় জ্বালাশন
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ল্টচত্র 3 % পবরবার মেো সাংগ্রদির আদ র চার সপ্তাদি রান্নার জ্বালানীর উৎস সম্পদকে জানায় 

ববদশষ কদর বষ ো মেৌসুদে বসতবাবড়র সেসযা এবাং এলবপজজ ছাড়া রান্নার অনযানয জ্বালানীর উপর উচ্চ বনভেরতা 

উভয়ই প্রাক-ববেযোন ঘােবত, মেগুদলা লকোউদনর সাদথ সম্পবকেত নয়। একই সাদথ, বসতবাবড়র উপকরণ ও 

জ্বালানীর (এবাং মসই সাদথ অনযানয এনএফআই) জনয বাজাদরর উপর উচ্চ বনভেরশীলতা সাধারণত জীববকার সুদো  

ও উপাজেদনর সাদথ সম্পবকেত। তারপরও, মকাবভে-১৯ বনয়ন্ত্রণ বযবস্থার কারদণ উপাজেন কদে োওয়া পবরবারগুদলার 

জনয বনদজদের চাবিো মেোদনা আরও মববশ কটিন কদর তুদলদছ। 
 

“োনষু নতুন বকছু মকদন না, কারণ লকোউদনর পর মথদক উপাজেন কদে ব দয়দছ।“ – নারী মকআই 

(মেকনাফ) 
 

“তারার সেসযার েদধয আদছ, বকন্তু মকানও না মকানওভাদব, ধার কদর িদলও তারা  যাস মকদন। কাদির 

জ্বালানী পাওয়া োয়না বদল তাদের  যাস বকনদত িয়।  যাস তাদের একটে প্রদয়াজনীয় জজবনষ। এটে 

ছাড়া তাদের উদপাষ থাকদত িদব। এ কারদণ  যাস মকনার জনয তারা োকা ধার কদর এবাং পরবতীদত 

তা মশাধ কদর।“ – পুরুষ মকআই (মেকনাফ) 
 

অবধকাাংশ পবরবার (৮৮%) খাওয়ার পাবনর একটে প্রধান উৎস বিসাদব টেউবওদয়ল বযবিার করা অবযািত মরদখদছ, 

বকন্তু বষ ো মেৌসুদে মেো সাংগ্রি কাে েক্রে পবরচালনা সদেও প্রায় এক-চতুথ োাংশ পবরবার (২৩%) খাওয়া, রান্না, বযজক্ত ত, 

পবরচ্ছন্নতা ও অনযানয  ৃিস্থালীর প্রদয়াজন মেোদনার জনয েদথি পাবন না পাওয়ার কথা জাবনদয়দছ। অদনক মকআই 

জাবনদয়দছ মে ববদশষ কদর শুকদনা মেৌসুদে টেউবওদয়দলর অপে োপ্ত  ভীরতা ও পাবনর অভাব একটে সেসযা িদয় 

োড়ঁায়। অদনক মকআই পাবনর বনম্ন োদনর কথাও জানায়। একজন মকআই পাবনর অভাদবর কারণ বিসাদব শরণাথী 

আ েদনর কারদণ পবরদবদশর অবস্থার অবনবত িওয়াদক োয়ী কদরদছ। 
 

“িযা,ঁ তারা অদনক সেসযার েদধয আদছ। আোদের এখাদন টেউবওদয়দলর সাংখযা খুবই কে। শুকদনা 

মেৌসুদে পাবনর সাংকে গুরুতর িয়। […] বষ ো মেৌসুদে পাবন থাকদলও পবরশুি পাবনর অভাব মথদক 

োয়।“ – নারী মকআই (মেকনাফ) 
 

“একটে এনজজও আোদের এলাকায় সাতটে টেউবওদয়ল স্থাপন করদছ। বকন্তু বকছু বকছু এলাকায় পাবনর 

সাংকে রদয়দছ, কারণ মসখানকার পাবনদত পাথর থাদক। টেউবওদয়দলর  ভীরতা োটের নীচ মথদক পাবন 

উিাদনার জনয েদথি নয়। মকানও এনজজও এই এলাকাগুদলাদত সিায়তা করদল ভাদলা িত; েবেও এটে 

বযয়বিুল একটে কাজ। মকানও এনজজও সিায়তা করার মচিা কদর না, কারণ তারা এসব এলাকার সেসযা 

সম্পদকে জাদন না।“ – পুরুষ মকআই (মেকনাফ) 
 

“মকাবভে-১৯ এর আদ ও োনুষ পাবনর সাংকদে পদড়দছ। […] সেসযাগুদলা িদচ্ছ োবরদ্রয, মরাবিিারা 

আসার পর পবরদবদশর অবনবত, পবরচ্ছন্নতার উপকরদণর ক্রেবধ েোন েূলয, োটের নীদচ পাবন শুবকদয় 

োওয়া এবাং সদচতনতার অভাব।“ – পুরুষ মকআই (উবখয়া) 
 

৩৫%
১৭%

২৬%
৪৫% ৪১%

Bought LPG
refills

Received LPG
refills from

humanitarian
organisation

Used exclusively
LPG

Firewood
(purchased)

Firewood (self-
collected)

মানশেক সহায়তা

সংস্থা বর্থজক

এলশপজে শরশিল

বপজয়জে

শুধুমাত্র এলশপজে

েযেহার কজরজে

জ্বালাশন কাঠ

(বকনা)
জ্বালাশন কাঠ

(সংগৃহীত)

এলশপজে শরশিল

শকজনজে
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পয়িঃবনষ্কাশন ও বজেয বযবস্থাপনাও সেসযা বিসাদব মথদক োয়। ১৪% পবরবার তাদের প্রাপ্তবয়স্ক সেসযদের কখনও 

কখনও মখালা জায় ায় েলতযা  করার কথা জানায় এবাং ১১% পবরবার তাদের বসতবাবড়র আদশপাদশ প্রায়ই বা 

কখনও কখনও েৃশযোন বজেয পদড় থাকদত মেখার কথা জানায়। োকার অভাদব অকাে েকর ওয়াশ কািাদো মেরােত 

করা কটিন িদয় পদড় োর ফদল তারা মনবতবাচক োবনদয় মনওয়ার মকৌশল গ্রিণ কদর। 
 

“তারা বেনেজরু। তারা বেদন ২০০ োকা উপাজেন কদর27এবাং এই োকায় বনদজদের প্রদয়াজন মেোদনার 

মচিা কদর। […] োনুষ এসকল নি লযাটরন বযবিার কদর। কখনও কখনও তারা মখালা জায় ায় েলতযা  

কদর। সরকাবর সিদোব তা মপদল নি টেউবওদয়ল মেরােত করা িয়, নতুবা মসগুদলা অপবরববতেত 

অবস্থায় মথদক োয়।“ – পুরুষ মকআই (মেকনাফ) 
 

 ভেবতী এবাং/অথবা স্তনযোনকারী নারীদক (বপএলেবিউ) পুটিকর খােয কাে েক্রদে সমৃ্পক্ত করা িদব বদল জানাদনা 

বপএলেবিউ থাকা পবরবাদরর অনুপাত কে মথদক োয় (১২%)। পুটিকর খােয কাে েক্রদে সাংেুক্ত ৬ মথদক ৫৯ োস 

বয়সী বশশুদের অনুপাতও কে বছল (১৫%)। পুটিকর খােয কাে েক্রদে সাংেুজক্তর িার শরণাথী জনদ াষ্ঠীর তুলনায় কে 

থাকা স্বাভাববক, কারণ এই েুই জনদ াষ্ঠীদত কাে েক্রে পবরকল্পনা ও সাংেুজক্তর শতে আলাো। তাছাড়াও ২০১৭ সাদল 

ববপুল সাংখযক শরণাথী আ েদনর পর পুটিদকন্দ্রগুদলার মববশরভা  কেী কাদজর জনয কযাদম্প চদল োয়, োর ফদল 

এগুদলার সুববধা প্রাবপ্ত িয়ত একেু সীবেত িদয়দছ।28 সােবগ্রকভাদব, ৬ মথদক ৫৯ োস বয়সী বশশু এবাং/অথবা 

বপএলেবিউ থাকা ৪০% পবরবার বশশু এবাং/অথবা বপএলেবিউদের পুটিকর খােয কাে েক্রদে সাংেুক্ত করদত মকানও 

বাধার সম্মুখীন না িওয়ার কথা জানায়। ১৬% পবরবার জানায় মে তারা মকানও বাধার কথা জানদতা না। ১০% পবরবার 

জানায় মে পুটিদকন্দ্রগুদলা অদনক েূদর অববস্থত, ৭% পবরবার বশশু/বপএলেবিউদক পুটি মকন্দ্র মথদক প্রতযাখযান করা 

িদয়দছ বদল জানায় এবাং ৬% কদর পবরবার জানায় মে মকাবভে-১৯ সাংক্রেদণর ভদয় পবরবারগুদলা পুটিদকদন্দ্র োয়বন 

এবাং/অথবা বশশুদেরদক পরীক্ষা করা িয়বন বদল সাংেুক্ত করা িয়বন। বশশু/বপএলেবিউদক পুটিকর খােয কাে েক্রদে 

সাংেুক্ত করদত সম্মুখীন িওয়া বাধার কথা বলদত না পারা ১৬% পবরবার এ ধরদণর কাে েক্রে সম্পদকে সদচতনতা ও 

জ্ঞাদনর সীোবিতা বনদেেশ কদর। বাধার কথা বলদত না পারা বকছু পবরবার পবরষ্কারভাদব জানায় মে তারা তাদের 

এলাকায় মকানও পুটি ববষয়ক সিায়তা কাে েক্রে আদছ বদল জানদতা না। পুটি মসবা সম্পদকে সম্ভাবয তদথযর অভাব 

িয়ত এই সদচতনতা না থাকার আরও একটে কারণ। ৮৭% পবরবার মকাবভে-১৯ প্রােুভোদবর পর মথদক পুটি মসবা 

সম্পদকে েদথি তথয না পাওয়ার কথা জানায় (বচত্র 36 মেখুন)। এছাড়াও মকআইরা েূলযায়ন করা এলাকায় সীবেত পুটি 

ববষয়ক কাে েক্রে এবাং মসই সাদথ লকোউদনর শুরুদত মসবা কদে োওয়ার কথা জানায়। 
 

“না, তারা পুটি মসবা পাদচ্ছ না। লকোউদনর সেয় আোর ইউবনয়ন পবরষে মথদক সুজজর পযাদকে ও 

েুদধর বয়াে মপদয়বছ, বকন্তু তারপর আর বকছুই পাইবন।  ত চার বছদর োত্র একবার আেরা এই সিায়তা 

মপদয়বছ। আোর ওয়াদেে ১৫,০০০ োনুষ রদয়দছ, বকন্তু আেরা মপদয়বছ োত্র ২৬ পযাদকে।“ – নারী 

মকআই (মেকনাফ) 
 

“লকোউদনর আদ ও তারা পুটি সিায়তা পায়বন, এখনও পাদচ্ছ না। […] এই ওয়াদেে এই মসবা মনই। […] 

প্রধান সেসযা িল সরকাবর সিদোব তার অভাব, আর সরকার েবে এরকে উদেযা  মনয়ও, সাধারণ 

োনুদষর এদত বকছু োয় আদস না।“ – পুরুষ মকআই (উবখয়া) 
 

“লকোউদনর আদ  পুটি মসবা বকছুো চালু বছল, বকন্তু লকোউদনর পর তা পুদরাপুবর বি িদয় োয়। […] 

লকোউদনর পর পুটিকর খাদেযর পযাদকে মেওয়া িয়বন।“ – নারী মকআই (উবখয়া) 
 

স্থানীয় জনদ াষ্ঠীদত সু্কদল ভবতের িার সােবগ্রকভাদব কে বছল। ৪ মথদক ২৪ বছর বয়সী ৪০% বশশু ও তরুণ-তরুণী 

মকাবভে-১৯ প্রােুভোদবর কারদণ সু্কল বি িদয় োওয়ার আদ র ৩০ বেদন সপ্তাদি কেপদক্ষ চার বেন মকানও ধরদণর 

আনুষ্ঠাবনক বশক্ষা কাে েক্রদে অাংশগ্রিণ কদরবন বা ৩১% পবরবার জানায় মে তাদের কেপদক্ষ একটে সু্কদল োওয়ার 

 
27 বাাংলাদেবশ ১ োকা (BDT) = 0.0117962 ইউএস েলার (USD) (XE Currency Converter, available here, accessed 11 December 2020)। 
28 Action Contre la Faim, বসএেএএে কাে েক্রদের কভাদরজ েূলযায়ন (এসবকউইউইএবস), উবখয়া ও মেকনাফ উপদজলা, কক্সবাজার মজলা, বাাংলাদেশ, 

োচে ২০১৯। 

https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=BDT&To=USD
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উপদো ী বশশু (৫-১৭ বছর বয়সী) মকাবভে-১৯ প্রােুভোদবর কারদণ সু্কল বি িদয় োওয়ার আদ র ৩০ বেদন সপ্তাদি 

কেপদক্ষ চার বেন মকানও ধরদণর আনুষ্ঠাবনক বশক্ষা কাে েক্রদে অাংশগ্রিণ কদরবন। ববদশষ কদর তরুণ-তরুণীরা 

মকানও ধরদণর আনুষ্ঠাবনক বশক্ষা কাে েক্রদে অাংশগ্রিণ কদরবন বদল তথয পাওয়া োয় – ১৮ মথদক ২৪ বছর বয়সী 

১৯% তরুণী এবাং একই বয়দসর ৩৬% তরুণ মকাবভে-১৯ প্রােুভোদবর কারদণ সু্কল বি িদয় োওয়ার আদ র ৩০ বেদন 

মকানও ধরদণর আনুষ্ঠাবনক বশক্ষা কাে েক্রদে অাংশগ্রিণ কদরবন বদল জানা োয়। ৫ মথদক ১১ বছর এবাং ১২ মথদক ১৭ 

বছর বয়সী বশশুদের ভবতের িার মজ-এেএসএনএ ২০১৯ এর ফলাফদলর তুলনায় মবদড়দছ। এই ববষয়টে সতকেতার 

সাদথ উপস্থাপন করা জরুরী, কারণ এই বছদরর জবরপ অদপক্ষাকৃত মববশ বশবক্ষত পবরবাদরর বেদক ফলাফলদক 

বকছুো পক্ষপাতেুি কদর থাকদত পাদর। সু্কদল উপবস্থবতর উপর এর একটে ইবতবাচক প্রভাব থাকদত পাদর, কারণ 

প্রাথবেক বা এর মচদয় কে বশক্ষা থাকা পবরবার বশশুদের সু্কদল না োওয়ার কথা উদেখদো য িাদর মববশ জাবনদয়দছ, 

মেখাদন োধযবেক ও তার মচদয় মববশ বশক্ষা থাকা পবরবারগুদলা বশশুদের সু্কদল না োওয়ার কথা উদেখদো য িাদর কে 

জাবনদয়দছ (উভয় মক্ষদত্র p-োন ≤ 0.0001) (বচত্র 4)। উচ্চোত্রায় বনভেরশীল পবরবারগুদলাও বশশুদের সু্কদল না োওয়ার 

কথা উদেখদো য িাদর মববশ জাবনদয়দছ (বচত্র 5), ো এসকল পবরবাদরর বশশুদের বশক্ষা না পাওয়া এবাং বশশুশ্রদের 

েত এর মসদকন্ডাবর প্রভাদব ক্ষবতগ্রস্ত িওয়ার উচ্চ সম্ভাবনা বনদেেশ কদর। 

 
ল্টচত্র 4 % পবরবার বশশুদের সু্কদল না োওয়ার কথা জানায়, 

পবরবাদর বশক্ষার সদব োচ্চ পে োয় অনুসাদর29 

 
ল্টচত্র 5 % পবরবার বশশুদের সু্কদল না োওয়ার কথা জানায়, 

বনভেরশীলতার অনুপাত অনুসাদর (p-োন ≤ 0.01)30 

মেকনাদফর েুইজন মকআই বশশুদের বশক্ষা না পাওয়ার কারণ বিসাদব সু্কদলর অভাব এবাং োবরদদ্রযর কথা উদেখ 

কদর। মকাবভে-১৯ প্রােুভোব ও সাংবেি বনয়ন্ত্রণ বযবস্থার কারদণ উপাজেন বাধাগ্রস্ত িওয়ায় অদথ ের অভাব সম্ভবত 

বশশুদের পড়াদলখা মথদক বছেদক পড়ার আরও বড় একটে কারণ। 
 

“আোর এলাকায় োত্র একটে প্রাথবেক ববেযালয় আদছ, মেখাদন েুই মথদক বতনটে গ্রাদের বশশু পড়াদলখা 

কদর। এখাদন োত্র েুটে মছাে োদ্রাসাও আদছ। এগুদলা আোর এলাকার বশশুদের জনয েদথি নয়। এ 

কারদণ তারা বশক্ষার সুদো  মথদক বজঞ্চত িদচ্ছ। টেলার উপদর একটে গ্রাে আদছ, ো অনযানয এলাকা 

মথদক মবশ েূদর। […] মসখাদন একটেও বশক্ষা প্রবতষ্ঠান মনই। এসকল এলাকার বশশুরা মছােদবলা মথদকই 

ধানদক্ষদত কাজ কদর। মকানও বশক্ষা প্রবতষ্ঠান না থাকার কারদণ এই এলাকার বশক্ষার অবস্থা ভাদলা 

নয়।“ - পুরুষ মকআই (মেকনাফ) 

 

 
29 প্রাথবেক বা তার কে পে োদয়র বশক্ষা থাকা পবরবাদরর ফলাফদল +/-৬% তররুটের সম্ভাবনা রদয়দছ (n=৩০৬)। োধযবেক বা তার মববশ পে োদয়র বশক্ষা 

থাকা পবরবাদরর ফলাফদল +/-৯% তররুটের সম্ভাবনা রদয়দছ (n=১৪৭)। তররুটের বারগুদলা  ড় োদনর জনয ৯৫% সম্ভাবয বনভেরদো যতার অন্তর 

মেখায়। এর অথ ে িল ৯৫% সম্ভাবয বনভেরদো যতায় আসল োন এই অন্তদরর েদধয থাকদব। উোিরণস্বরূপ, প্রাথবেক বা তার কে পে োদয়র বশক্ষা থাকা 

পবরবার োদের সু্কদল না োওয়া সন্তান রদয়দছ তাদের আসল োন ৪৩% +/- ৬% এর েদধয, অথ োৎ ৩৭% ও ৪৯ % এর েদধয। েবে ১০০ বার জবরপটে 

পুনরাবৃবি করা িত তািদল ৯৫ বার ফলাফল ৩৭% মথদক ৪৯% এর েদধয িওয়ার আশা করা মেত এবাং ৫ বার এটে ওই সীোর বাইদর মেদত পারত। 
30 উচ্চোত্রায় বনভেরশীল পবরবাদরর ফলাফদল +/-১৬% তররুটের সম্ভাবনা রদয়দছ (n=৪৪)। 

৪৩%
২৮%

১৪%

Primary or less

Some secondary

Secondary and above

প্রার্থশমক ো কম

মাধযশমজকর শকেু অংশ

মাধযশমক ও তার বেশশ

৫০%

৩০%

High Lowউচ্চ শনম্ন
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“আোর এলাকায় েবরদ্র োনুদষর সাংখযা মববশ।  রীব ো-বাবার সন্তানদের বশবক্ষত করার সােথ েয মনই। 

তারা সন্তানদের জনয খাতা, কলে বা সু্কদলর মপাশাদকর েত পড়াদলখার উপকরণ বকনদত পাদর না। এ 

কারদণ অদনক বশক্ষাথী েদর পদড়। ো-বাবা ো উপাজেন কদর তা পবরবাদরর খাবার মকনার জনয েদথি 

না। লকোউদনর আদ  এই পবরবস্থবত বছল। লকোউদনর পর সববকছু বি িদয় ব দয়দছ।“ – নারী মকআই 

(মেকনাফ) 
 

সবদশদষ, োনববক সিায়তাকারীদের সাদথ স্থানীয় জনদ াষ্ঠীর োনুদষর মো াদোদ  ঘােবত রদয় ব দয়দছ। োনববক 

সিায়তা কাে েক্রদের পবরকল্পনায় স্থানীয় জনদ াষ্ঠীর সমৃ্পক্ততা সীোবি রদয় ব দয়দছ। প্রায় অদধ েক পবরবার (৪৮%) 

তাদের সাদথ মকাবভে-১৯ প্রােুভোদবর পর মথদক চাবিো, পছে বা োনববক সিায়তা প্রোন বনদয় মকানও আদলাচনা 

করা িয়বন বদল জানায়। একজন মকআই জাবনদয়দছ মে প্রেি সিায়তাগুদলা অদনদকরই মকানও কাদজ আদসবন, ো 

সম্ভবত আদলাচনা না করার বযাপারটের সাদথ সম্পকেেুক্ত। অনযানযরা বনবেেি বকছু মশ্রণীর োনুদষর সিায়তা মপদত 

চযাদলদের কথা জাবনদয়দছ, মেেন বয়স্ক বা কে বশবক্ষত োনুষ। 
 

“এনজজওগুদলা মেসকল মসবা প্রোন করদছ তা সবাই পায় না। মকউ পায়, মকউ পায়না। এই সিায়তা 

অদনদকর মকানও কাদজ আদস না। এর মচদয় অবকািাদো ত উন্নয়ন মেেন রাস্তা ও মসতু বনে োদণ 

সিদোব তা করা ভাদলা।“ – পুরুষ মকআই (উবখয়া) 
 

“সািােয সাংগ্রি করদত ব দয় বয়স্ক বযজক্ত ও নারীরা বকছু সেসযার সম্মুখীন িয়। তাদেরদক লাইদন োবড়দয় 

অদপক্ষা করদত িয়, ো তাদের জনয কিকর। বকছু এনজজও বযাাংক অযাকাউদন্টর োধযদে োকা মেয়, 

বকন্তু অবশবক্ষত োনুদষরা এই প্রজক্রয়াটে বুেদত পাদর না। তারা মোকাদন বা গ্রাে পুবলদশর কাদছ 

সািাদেযর জনয োয়। […] বয়স্ক পুরুষ ও নারীদের সািােয করদত তাদের সন্তানদের নাে েদনানীত বযজক্ত 

বিসাদব কাদেে অন্তভুেক্ত করা প্রদয়াজন, মেন সিায়তা সাংগ্রি করদত তাদের বনদজর আসদত না িয়।“ – 

পুরুষ মকআই (মেকনাফ) 
 

ববদশষ কদর ঘূবণ েেড় সম্পদকে সুস্পি সদচতনতা বাতো আাংবশকভাদব প্রোন করা িদয়দছ। ঘূবণ েেড় ববষয়ক বাতোর মচদয় 

মকাবভে-১৯ ববষয়ক বাতো প্রোন কাে েক্রে মববশ সফল বছল। ঘূবণ েেড় ববষয়ক তদথযর মচদয় মকাবভে-১৯ ববষয়ক সুস্পি 

সদচতনতােূলক তথয পাওয়ার কথা জানাদনা পবরবাদরর অনুপাত মববশ বছল (বচত্র 6)। মকাবভে-১৯ ববষয়ক বাতো প্রোন 

কাে েক্রে মথদক প্রাপ্ত অবভজ্ঞতা ভববষযদত ঘূবণ েেড় ববষয়ক বাতো প্রোন কাে েক্রে শজক্তশালীকরদণ বযবিার করা মেদত 

পাদর। 

 
ল্টচত্র 6 % পবরবার বববভন্ন ববষদয় সুস্পি সদচতনতােূলক তথয পাওয়ার কথা জানায় 

 

ববধ েত চাবিো ও মসবা ঘােবত 
 

ল্কডাউগনর কারগণ অনযানয চাল্টিদা ও যেবা ঘাটল্টত যবগি  ায়, ল্টবগশষ্ কগর খাদযল্টনরাপত্তা ও েীল্টবকা, 

ল্টচল্টকৎো যেবা েন্ধাগনর আচরণ এবং (ল্টশশু) ে রো ও কল্যাণ েম্পল্টকথত চাল্টিদা ও যেবা ঘাটল্টত। প্রায় সকল 

৭৬%

৪৪% ৪৫%

৮২%
৯৭% ৮৬%

২২%

৪৫% ৪৫%

১৪%
২%

৮%
২% ১১% ১০% ৪% ১% ৬%

Preparedness
Early warning

Sources of
information

Symptoms/vuln.
groups Precautions

Points-of-contact

Yes No Don't know

প্রস্তুশত

পূে থাভাস

তজর্থযর উৎস উপসগ থ/ঝুুঁ শকজত র্থাকা

বগাষ্ঠী পূে থসতকথতা

পজয়ন্ট-অে-কন্টযাক্ট

পূে থাভাস
ঘূবণ েেড় মকাবভে-১৯ 

িযা ঁ না জানা মনই 
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পবরবার (৯৩%) মকাবভে-১৯ এর প্রভাদব আদয়র উৎস কদে োওয়া/বি িদয় োওয়ার কথা জানায় এবাং ৬৬% পবরবার 

খাদেযর মো ান সীবেত িদয় োওয়ার কথা জানায়। এক-চতুথ োাংদশর মববশ পবরবার (২৭%) বশক্ষার সুদো  িারাদনা বা 

কদে োওয়ার কথা জানায় এবাং ১৭% পবরবার মেৌবলক মসবা প্রাবপ্ত বি িদয় োওয়া বা বযাপকভাদব কদে োওয়ার কথা 

জানায় (বচত্র 7)। 

 
ল্টচত্র 7 % পবরবার  ৃিস্থালীদত মকাবভে-১৯ এর প্রভাব সম্পদকে জানায় 

 

পবরবারগুদলার উপর মকাবভে-১৯ এর সবদচদয় বড় প্রভাব িল তাদের উপাজেন ক্ষবতগ্রস্ত িওয়া। উপাজেদনর জনয 

কাজ করা ১৮ মথদক ৫৯ বছর বয়সী বযজক্তর অনুপাত (৩৮%)  ত বছদরর (৪১%) সাদথ সােেসযপূণ ে থাকদলও31 

মকাবভে-১৯ প্রােুভোব ও সাংবেি বনয়ন্ত্রণ বযবস্থার কারদণ জীববকার উপর ববরাে প্রভাব পদড়দছ, ো তাদের উপাজেন 

কবেদয় বেদয়দছ। ২০২০ সাদলর োচে মথদক মে োদসর শুরু পে েন্ত উবখয়ার পবরবারগুদলা তাদের  ড় োবসক উপাজেন 

৮,৪০০ োকা কদে োওয়ার কথা জানায়।32 তথযেদত এটে মকাবভে-১৯ এর আদ  পবরবারগুদলার  ড় োবসক 

উপাজেদনর অদধ েদকরও মববশ।33 ২০২০ সাদলর জনু োদস অথ েননবতক কাে েক্রে আাংবশকভাদব পুনরায় চালু িদল 

অথ েননবতক েো সাোনয কাটেদয় ওিা সম্ভব িয়, ো উপাজেন কদে োওয়ার ববষয়টে খাবনকো প্রশবেত কদর। তদব, 

ববদশষ কদর োরা সবদচদয় মববশ ক্ষবতগ্রস্ত িদয়দছ, অল্প সেদয়র েদধয তাদের অথ েননবতক েো মকদে োওয়ার আশা 

করা োদচ্ছ না।34 
 

উপাজেন কদে োওয়ায় পবরবাদর খােয মো ান বযাপকভাদব বাধাগ্রস্ত িদয়দছ বদল েদন িয়। োনববক সিায়তাকারীরা 

জীববকার সুদো  ও খােয সিায়তা বাড়াদলও35 ২০২০ সাদলর মে োস পে েন্ত স্থানীয় জনদ াষ্ঠীদত খােয গ্রিণ মস্কার 

(এফবসএস) অদনক কদেদছ। ৮% পবরবাদরর এফবসএস খুবই কে।36 ২০১৯ সাদল এ ধরদণর পবরবাদরর অনুপাত বছল 

৪%।37 জলুাই োস পে েন্ত একই রকে এফবসএস থাদক এবাং মেো সাংগ্রদির সেদয়ও মেখা োয় মে ৮% পবরবাদরর 

এফবসএস খুবই কে। োত্র ৪৩% পবরবাদরর গ্রিণদো য এফবসএস বছল, মেখাদন ২০১৯ সাদল গ্রিণদো য এফবসএস 

বছল ৭২% পবরবাদর38 (বচত্র 8)। 

 
31 আইএসবসজজ, ২০১৯। 
32 WFP, COVID-19 Impact on Refugees and Host Communities - May 2020 (Cox’s Bazar, 2020b). Available here (accessed 27 November 2020). 
33 WFP, Refugee influx Emergency Vulnerability Assessment (REVA) – Cox’s Bazar, Bangladesh, May 2019 (Cox’s Bazar, 2019). Available here (accessed 27 

November 2020). 
34 েবিউএফবপ, ২০২০এ। 
35 WFP, WFP COVID-19 response: support to the host community (Cox’s Bazar, 2020c). Available here (accessed 27 November 2020. 
36 েবিউএফবপ, ২০২০বব। 
37 আইএসবসজজ, ২০১৯। 
38 আইববআইবে। 

৯৩%
৬৬%

২৭% ১৭%

Diminished/lost
source of income

Limited access to
food

Loss of/diminished
access to education

Loss of/severely
diminished access
to basic services

আজয়র উৎস কজম

যাওয়া/হারাজনা
সীশমত খ্াদয প্রাশি শশক্ষার সুজযাগ

হারাজনা/কজম যাওয়া

বমৌশলক বসো প্রাশি

হারাজনা/এজকোজরই কজম

যাওয়া

https://fscluster.org/coxs-bazar/document/wfp-covid-19-impact-refugees-and-host
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP-0000106095.pdf
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000115850/download/?_ga=2.256219917.789939819.1601436238-1270554328.1601116120
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ল্টচত্র 8 % পবরবার, খােয গ্রিণ মস্কার অনুসাদর 

সব বেবলদয় বতন-চতুথ োাংশ পবরবার (৭৬%) মেো সাংগ্রদির আদ র সাত বেদন খাদেযর অভাদব খােয-ববষয়ক োবনদয় 

মনওয়ার মকৌশল গ্রিণ করার কথা জানায়, মেখাদন মববশরভা  মক্ষদত্র (৬৯%) তারা কে পছদের/বযয়বিুল খাবাদরর 

উপর বনভের কদরদছ। অদধ েক পবরবার (৪৯%) খাবাদরর পবরোণ কবেদয় মফলার কথা জানায়, ২৩% পবরবার জানায় 

মে তারা ধার করা খাবার বা সিায়তার উপর বনভের কদরদছ এবাং ২২% পবরবার প্রবত মবলা খাবার খায়বন বদল জানায়। 

এগুদলার সবই খােয ও খােয গ্রিদণর ঘােবত বনদেেশ কদর বদল েদন িয়। 
 

মকাবভে-১৯ এর প্রভাদব জীববকা ও খােযবনরাপিা ক্ষবতগ্রস্ত িওয়ার পাশাপাবশ ২০১৯ সাদলর তুলনায় োনুদষর 

বচবকৎসা মসবা সিাদনর আচরদণ অবনবত িদয়দছ বদল েদন িয়। মেো সাংগ্রি করার আদ র ৩০ বেদন বচবকৎসা মসবা 

পাওয়ার জনয েদথি অসুস্থ বা বনয়বেত স্বাস্থয পরীক্ষার প্রদয়াজন থাকা োনুদষর অনুপাত ২০১৯ সাদল ৩১%39 মথদক 

কদে ২০২০ সাদল ১৪% িদয়দছ (বচত্র 9)। তদব প্রশ্নটে সম্পদকে উিরোতাদের মবাধ েযতা বনদয় োিপে োদয়র টেদের 

সাদথ আদলাচনা কদর ও মসদকন্ডাবর মেো পে োদলাচনা মথদক ধারণা করা োয় মে, এটে সম্ভবত েখন বচবকৎসা প্রদয়াজন 

তখন তা চাওয়া োনুদষর অনুপাত কদে োওয়া বনদেেশ কদর; বচবকৎসা মসবা চাওয়া বা োদের চাওয়া উবচৎ বছল তাদের 

সাংখযা কদে োওয়া নয়। এটে আরও ভাদলাভাদব প্রতীয়োন িয় েখন মেখা োয় মে, উভয় বছদরই বচবকৎসার 

প্রদয়াজনীয়তা থাকা প্রায় সকল োনুষ (২০১৯ সাদল ৯৮%40 এবাং ২০২০ সাদল ৯৭%) বচবকৎসা মচদয়দছ, ো বচবকৎসার 

প্রদয়াজন এেন োরা বচবকৎসা মচদয়দছ শুধুোত্র তাদের তথয প্রোদনর একটে প্রবণতা বনদেেশ কদর। 
 

একই সাদথ বচবকৎসা চাওয়া োনুদষর বযজক্তোবলকানাধীন বিবনদক োওয়া  ত বছর ৪৭%41 মথদক কদে এ বছর ৩৬% 

িদয়দছ (বচত্র 10)। বচবকৎসা চাওয়া োনুদষর েদধয বাজাদরর ফাদে েবস বা ঔষদধর মোকাদন ব দয় বচবকৎসা চাওয়া োনুদষর 

অনুপাত অদনক বছল (৪১%)। তাছাড়াও স্বাস্থয-ববষয়ক োবনদয় মনওয়ার মকৌশল গ্রিণ করার কথা জানাদনা পবরবাদরর 

অনুপাত মবদড়দছ।  ত বছর ২৩% পবরবার বচবকৎসার জনয মকানও োবনদয় মনওয়ার মকৌশল গ্রিণ করদত িয়বন বদল 

জাবনদয়বছল। এ বছর প্রবতটে পবরবার কেপদক্ষ একটে োবনদয় মনওয়ার মকৌশল গ্রিদণর কথা জাবনদয়দছ – োর েদধয 

বববভন্ন কারদণ বাড়ীদত বচবকৎসা করা মথদক শুরু কদর স্বাস্থযদসবার জনয োকা মেওয়া বা বচবকৎসার জনয ঋণগ্রস্ত 

িওয়া অন্তভুেক্ত বছল।42 মেদিতু এটে স্বাস্থযদসবা প্রাবপ্তদত মবদড় োওয়া সম্ভাবয চযাদলে বা স্বাস্থযদসবার সুদো  মনওয়া 

কদে োওয়া বনদেেশ কদর, তাই বচবকৎসা মসবা সিাদনর আচরদণ এসকল পবরবতেন বযজক্ত কলযাদণ মনবতবাচক প্রভাব 

মফলদত পাদর। 

 
39 আইববআইবে। 
40 আইববআইবে। 
41 আইববআইবে। 
42 আইববআইবে। 

৪% ৮%
২৪%

৪৯%

৭২%

৪৩%

2019 2020

Poor Borderline Acceptable

২০১৯ ২০২০

শনম্ন প্রাশিক িহণজযাগয
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ল্টচত্র 9 % বযজক্ত মেো সাংগ্রি করার আদ র ৩০ বেদন বচবকৎসা 

মসবা পাওয়ার জনয েদথি অসুস্থ বা বনয়বেত স্বাস্থয পরীক্ষার 

প্রদয়াজন থাকার কথা জানায় 

 
ল্টচত্র 10 % বযজক্ত মেো সাংগ্রি করার আদ র ৩০ বেদন 

বচবকৎসা মসবা পাওয়ার জনয েদথি অসুস্থ বা বনয়বেত স্বাস্থয 

পরীক্ষার প্রদয়াজন থাকার কথা জানায়, োদের জনয বচবকৎসা 

চাওয়া িদয়দছ এবাং োরা বযজক্তোবলকানাধীন বিবনদক 

বচবকৎসা মচদয়দছ 

 

অনযানয  দবষণায় মেখা ব দয়দছ মে বাাংলাদেদশর গ্রােীণ জনদ াষ্ঠীর বচবকৎসা মসবা সিাদনর আচরণ বশক্ষা ও 

অথ েননবতক অবস্থার সাদথ সম্পকেেুক্ত। অবশয এর সাদথ অনযানয ববষয়ও জবড়ত, মেেন স্বাস্থযদকন্দ্র মথদক বাড়ীর 

েরূত্ব।43 মকআইরাও বচবকৎসা মনওয়ার পদথ বাধা বিসাদব স্বাস্থযদকদন্দ্রর েূরত্ব ও অবতবরক্ত বচবকৎসার খরদচর কথা 

উদেখ কদরদছ। ১৫% পবরবার বনকেবতী স্বাস্থযদকন্দ্র মথদক এক ঘন্টা িােঁার েূরত্ব মথদকও মববশ েদূর বসবাস করার 

কথা জানা োয় (বচত্র 11) এবাং ৮% পবরবার জাবনদয়দছ মে মেো সাংগ্রদির আদ র ১৪ বেদন একজন কবেউবনটে 

স্বাস্থযকেী তাদের বাড়ীদত এদসদছ (বচত্র 12)। 
 

“বচবকৎসা মপদত আোদের অদনক েদূর মেদত িয়। […] আোর ইউবনয়ন এক প্রাদন্ত, আর স্বাস্থযদসবা 

মকদন্দ্রর অবস্থান মেকনাফ মপৌরসভায়। এ কারদণ েদথি স্বাস্থয সুববধা মপদত আোদের সেসযা িয়। 

আোদের বকছু বিবনক আদছ, বকন্তু মসগুদলাও এক প্রাদন্ত অববস্থত এবাং আোদের এলাকা মথদক অদনক 

েদূর। শুধুোত্র আোর ওয়াদেে নয়, আোদের ইউবনয়দন পে োপ্ত স্বাস্থয সুববধা মনই।“ – নারী মকআই 

(মেকনাফ) 
 

“সবদচদয় বড় সেসযা িল খােয, বসতবাবড় ও বচবকৎসা। বচবকৎসার জনয তাদের ববরাে অাংদকর োকা 

বেদত িয়।“ – পুরুষ মকআই (মেকনাফ) 

 
ল্টচত্র 11 % পবরবার বনকেবতী স্বাস্থযদকদন্দ্র মেদত এক ঘন্টারও 

মববশ পথ িােদত িয় বদল জানায় 

 
ল্টচত্র 12 % পবরবার মেো সাংগ্রদির আদ র ১৪ বেদন তাদের 

বাড়ীদত একজন স্বাস্থযকেী এদসদছ বদল জানায় 

মকআইরা জাবনদয়দছ মে লকোউদনর পর মথদক স্বাস্থযদকন্দ্র বি থাকা এবাং বচবকৎসা কেী, ববদশষ কদর বচবকৎসদকর 

সাংখযা, কদে োওয়ার কারদণ এই সেসযাগুদলা আরও মবদড়দছ। 

 

 
43 Khan, Md S.I. et al. (2018), "Healthcare-seeking behavior for infectious diseases in a community in Bangladesh." International Journal of Advanced Medical and 

Health Research 5, no. 2 (2018): 52. 

৩১%

১৪%
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“োনুষ তাদের প্রদয়াজনীয় বচবকৎসা করাদত পাদর না। এেনবক বকছুবেন আদ  আোর মছদল অসুস্থ িদয় 

পড়দল আবে তাদক িাসপাতাদল বনদয় োই, বকন্তু মসখাদন মকানও বচবকৎসক বছলনা। এ কারদণ আেরা 

আোদের প্রদয়াজনীয় বচবকৎসা পাজচ্ছনা। কদরানার কারদণ স্বাস্থযদকদন্দ্র বচবকৎসদকর সাংখযা কদে 

ব দয়দছ। বকছু োনুষ বচবকৎসা না মপদয় োরা ব দয়দছ এবাং বকছু োনুষ অনযানয মরাদ  ভু দছ। 

লকোউদনর আদ  েবরদ্র োনুদষরা স্বাস্থযদকন্দ্র মথদক বচবকৎসা ও ঔষধ মপত, বকন্তু লকোউদনর সেয় 

মসগুদলা এদকবাদরই বি বছল। লকোউন উদি োওয়ার পর এখন এগুদলা পুনরায় মখালা িদয়দছ এবাং 

মসখাদন বকছু সাধারণ বচবকৎসা পাওয়া োয়। আোদের ইউবনয়দন বতনটে স্বাস্থযদকন্দ্র আদছ। এক গ্রাদের 

োনুষ বচবকৎসার জনয অনয গ্রাদে োয় না। তারা সাধারণ জ্বর, কাবশ ইতযাবের জনয কববরাজ বা বাজাদরর 

সাধারণ বচবকৎসদকর কাদছ োয় এবাং মসখান মথদক ঔষধ মনয়।” – নারী মকআই (মেকনাফ) 
 

“লকোউদনর কারদণ েুটে পবরবতেন ঘদেদছ – স্বাস্থযদকন্দ্র বি িদয় ব দয়দছ এবাং িাসপাতাদল 

বচবকৎসদকর সাংখযা কদেদছ।“ – নারী মকআই (উবখয়া) 
 

“স্বাস্থয সুববধা কে। কদরানায় আক্রান্তদের জনয আোদের জরুরী বভবিদত বচবকৎসক প্রদয়াজন, বকন্তু 

আেরা তাদের এখাদন পাজচ্ছ না। সরকাবর বচবকৎসদকরাও এখাদন বনয়বেত মরা ী মেখদছ না। […] বকন্তু 

স্বাস্থযদকন্দ্র চালু রদয়দছ। োরা স্বাস্থযদকদন্দ্রর কাছাকাবছ বসবাস কদর তারা সিদজই মসবা বনদত পাদর, 

বকন্তু অনযানযরা, োরা েদূর রদয়দছ তাদের জনয এই মসবা পাওয়া কটিন। […] আোদের বকছু সাধারণ 

গ্রােয বচবকৎসক রদয়দছ। োনুষ ঔষদধর জনয তাদের কাদছ োয়। কক্সবাজার োওয়ার প্রদয়াজন িদল 

তারা মসখান মথদক ভাদলা বচবকৎসদকর পরােশ ে মনয়।” – পুরুষ মকআই (মেকনাফ) 
 

“সেসযাগুদলা িল – ঔষদধর েূলয মবদড় ব দয়দছ, িাসপাতালগুদলাদত আর আদ র েত বচবকৎসক মনই 

এবাং সরকাবর স্বাস্থযকেীরা আদ  বাড়ী বাড়ী ব দয় ঔষধ ববতরণ করত, বকন্তু এখন তা আর মনই।“ – 

পুরুষ মকআই (মেকনাফ) 
 

তাছাড়াও, মকাবভে-১৯ বনয়ন্ত্রণ বযবস্থা অনুোয়ী ২০২০ সাদলর োচে োদসর োোোজে সেদয় সু্কলগুদলা বি িদয় োয়।44 

সব বেবলদয় ২৭% পবরবার মকাবভে-১৯ প্রােুভোদবর কারদণ বশক্ষার সুদো  িারাদনা বা কদে োওয়ার কথা জানায়। 

মকআইরা উদি  প্রকাশ কদর মে, সু্কল বি িদয় োওয়ায় মকবলোত্র বশশুদের বশক্ষাই ক্ষবতগ্রস্ত িদব না, তাদের 

কলযাণও বযািত িদব। প্রাতযবিক কাদজ বযাঘাত, বশশুদের কাদজ পািাদনা এবাং কনযাবশশুদের ববদয় িদয় োওয়াদক 

প্রধান উদিদ র ববষয় বিসাদব জানাদনা িয়। 
 

“সু্কল বি িদয় োওয়ার কারদণ বশশুরা পড়াদলখায় বপবছদয় পড়দছ। […] এবাং তারা েখন সু্কল না োয় তখন 

তাদের খারাপ কাদজ সম্পকৃ্ত িওয়ার সম্ভাবনা মববশ থাদক। […] সু্কলগুদলা বি থাকায় এবাং অদনক েবরদ্র 

পবরবার মেদিতু চলদত পাদর না, তাই তারা তাদের বকদশারী মেদয়দের ববদয় বেদয় বেদচ্ছ। […] োদের 

সােথ েয আদছ তারাই মকবলোত্র সন্তাদনর পড়াদশানা চাবলদয় বনদচ্ছ, বকন্তু েবরদ্র পবরবারগুদলা তাদের 

বশশুদের জনয বকছুই করদত পারদছ না। […] আোর এলাকা মথদক একটে মছদল ও একটে মেদয়দক 

তাদের বাবা-ো বাসায় কাদজর জনয পাটিদয়দছ, মেখাদন তারা সাোনয ভুল করদলও োরধদরর বশকার 

িয়। […] অবধকাাংশ পবরবার আবথ েক সেসযার কারদণ তাদের সন্তানদের কাদজ পািায়, ো তাদের 

পড়াদলখার উপর ববরাে প্রভাব মফদল।“ – পুরুষ মকআই (উবখয়া) 
 

“লকোউদনর অবশযই ববরাে প্রভাব রদয়দছ। আদ  বশক্ষাথীদের একটে রুটেন বছল। বকন্তু এখন মছদলরা 

সু্কদল না ব দয় মোকাদন বদস থাদক। মববশরভা  সেয় মছদলরা বাড়ীদত থাদকনা। তারা বাইদর থাদক এবাং 

আড্ডা বেদয় ও মখলাধুলা কদর সেয় কাোয়। তাদের বচন্তা-ভাবনায় অদনক পবরবতেন ঘদেদছ। আদ  

তারা এরকে বছল – তারা সকাল ৯ োয় সু্কদল মেত এবাং ববকাল ৪ োয় বফরদতা, এরপর তারা েুই ঘন্টা 

মখলদতা এবাং রাদত আবার পড়াদশানা করদতা। বকন্তু এখন বেদনর পুদরা সেয়োদতই তাদের মকানও 

কাজ থাদকনা, তাই তারা সবসেয় মোকাদন বদস আড্ডা মেয়। […] মেদয়রা বাড়ীদত থাকদল তারা তাদের 

 
44 আইএসবসজজ, ২০২০বব। 
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ো-বাবাদক বাড়ীর কাদজ সািােয কদর। বকন্তু মেদয়রা েখন বাড়ীদত মথদক মকান কাজ কদর না তখন 

োনুষ তাদের খারাপ ভাদব, ো সাোজজক মপ্রক্ষাপদে স্বাভাববক। আবে আরও মেদখবছ মে মছদল-মেদয়রা 

সু্কদল না োওয়ায় তাদের েদধয মপ্রদের সম্পদকে  দড় উিদছ, ো আদ র তুলনায় অদনক মবদড়দছ।“ – 

পুরুষ মকআই (মেকনাফ) 
 

“আোর ওয়াদেের বশশুরা পড়াদলখা করদছ না। োরা কাজ করদত সক্ষে তারা কাজ করদছ। অদনক 

বশক্ষাথী এখন খারাপ পদথ চদল ব দয়দছ। […] প্রচুর পবরোদণ বালযবববাি িদচ্ছ। […] লকোউদনর সেয় 

আোর এলাকার অদনক মেদয়র ববদয় িদয় ব দয়দছ।“ – নারী মকআই (মেকনাফ) 
 

অবধকাাংশ মকআইদয়র েদত, বশশুরা বাড়ীদত েতেুকু পড়াদশানা কদরদছ তা মকানও কাদজ আদসবন। মেসকল পবরবার 

বাড়ীদত টেউের রাখদত মপদরদছ এবাং বশবক্ষত বযজক্ত থাকা পবরবারগুদলা মকবলোত্র তাদের বশশুদের পড়াদশানায় 

সািােয করদত মপদরদছ, বকন্তু অনযানয পবরবাদরর বশশুরা মকানও ধরদণর সািােয পায়বন। 
 

“সচ্ছল োনুদষরা তাদের সন্তানদের পড়াদশানা চাবলদয় বনদচ্ছ। তারা ৪,০০০ মথদক ৫,০০০ োকা মবতন 

বেদয় টেউের রাখদছ, ো েবরদ্র পবরবাদরর জনয অসম্ভব। সবার এই সােথ েয মনই। আোদের এলাকার 

অবধকাাংশ োনুষ প্রাথবেক ববেযালদয়র উপর বনভের কদর। বশশুরা সকাদল সু্কদল োয় ও ববকাদল সু্কল 

মথদক বফদর আদস। ো-বাবার েদধয মকউ েবে বশবক্ষত িয় তািদল মস তার সন্তানদক বাড়ীদত পড়াদত 

পাদর। বকন্তু, সব পবরবাদরই বশবক্ষত বযজক্ত মনই। এসকল পবরবাদরর বশক্ষাথীরা এখন সু্কদল না মেদত মপদর 

ববরাে সেসযায় আদছ, কারণ তারা বাড়ীদতও টিকেদতা পড়াদশানা করদত পারদছ না।“ – পুরুষ মকআই 

(মেকনাফ) 
 

“লকোউদনর কারদণ এখন পে েন্ত সু্কল বি রদয়দছ। সচ্ছল পবরবারগুদলা বাসায় টেউের মরদখ তাদের 

সন্তানদের পড়াদলখা চাবলদয় বনদচ্ছ, ো েবরদ্র পবরবারগুদলার পদক্ষ সম্ভব নয়। েবরদ্র পবরবাদরর বশশুরা 

এখন মকানও ধরদণর বশক্ষা পাদচ্ছ না। লকোউদনর কারদণ বশশুরা েুই বছর বপবছদয় পড়দব।“ – পুরুষ 

মকআই (উবখয়া) 
 

মসদকন্ডাবর মেো বনদেেশ কদর মে বশক্ষাদকন্দ্রগুদলা অদনকবেন ধদর বি থাকার সম্ভাবয প্রভাব খুবই উদি জনক। 

বশশুরা, ববদশষ কদর মেদয়রা, েত সু্কদলর বাইদর থাকদব, তাদের বফদর আসার সম্ভাবনা তত কদে োদব।45 মেদকানও 

ধরদণর বশক্ষা কাে েক্রদে আদ  জবড়ত বছল এেন সন্তান থাকা ৬% পবরবার জাবনদয়দছ মে তারা কেপদক্ষ একটে 

সন্তানদক আর বশক্ষাগ্রিণ করদত না পািাদনার পবরকল্পনা করদছ।46 তদব অদনক মকআই জাবনদয়দছ মে, লকোউন 

চলদত থাকদল বকদশার-বকদশারীদের আর সু্কদল বফদর না োওয়ার মববশ সম্ভাবনা রদয়দছ, কারণ পবরবারগুদলা সু্কদলর 

মবতন বেদত পারদব না এবাং বশশুদেরদক কাদজ পাটিদয় মেওয়া িদব। 
 

“সু্কলগুদলা মখালার পর মে সেসযাটে িদব মসটে িল বশশুদের সু্কদলর মপাশাক আর পড়াদশানার উপকরণ 

আর বযবিার উপদো ী থাকদব না। েবরদ্র োনুদষরা তাদের সন্তানদের সু্কদল পািায় উপবৃবি পাওয়ার 

আশায়। বকন্তু এখন েবে এটে বি িদয় োয় তািদল তারা সন্তানদেরদক আর সু্কদল নাও পািাদত পাদর। 

অবভভাবকরা কদরানাভাইরাস সাংক্রেদণর ভদয়ও সন্তানদের িয়ত সু্কদল পািাদব না। […] েবরদ্র 

পবরবারগুদলা তাদের সাংসার চালাদত পাদর না। এ কারদণ তারা তাদের সন্তানদের সু্কদল না পাটিদয় কাজ 

করদত পািায়।“ – পুরুষ মকআই (উবখয়া) 
 

“এভাদব লকোউন চলদত থাকদল ববদশষ কদর েবরদ্র পবরবারগুদলা তাদের মছদল সন্তানদের কাদজ 

পািাদত পাদর। তারা তাদের সন্তানদের কৃবষকাদজ সািােয করার জনয পািাদত পাদর। এোই স্বাভাববক।“ 

– পুরুষ মকআই (মেকনাফ) 
 

 
45 United Nations Sustainable Development Group (UNSDG), Policy Brief: Education during COVID-19 and beyond (New York, 2020). Available here (accessed 

13 November 2020); The Economist, School closures in poor countries could be devastating (Johannesburg, Paris and Sao Paulo, 2020). Available here (accessed 
13 November 2020); The World Bank, Simulating the Potential Impacts of the COVID-19 School Closures on Schooling and Learning Outcomes: A set of Global 
estimates (online, 2020). Available here (accessed 13 November 2020). 
46 ৭৪৭ টে পবরবার (৮২%) জাবনদয়দছ মে তাদের সন্তানরা মকাবভে-১৯ প্রােুভোদবর আদ  সু্কদল মেত। 

https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/sg_policy_brief_covid-19_and_education_august_2020.pdf
https://www.economist.com/international/2020/07/18/school-closures-in-poor-countries-could-be-devastating
https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/simulating-potential-impacts-of-covid-19-school-closures-learning-outcomes-a-set-of-global-estimates
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“েবেও সু্কলগুদলা পুনরায় মখালার আদ  এটে বলা কটিন, তদব আবে বলদত পাবর সন্তানদেরদক আবার 

সু্কদল পািাদনা েবরদ্র পবরবারগুদলার জনয কটিন িদয় োড়ঁাদব, কারণ এসকল পবরবাদরর বশশুরা এর 

েদধযই কক্সবাজার ও চট্টগ্রাদে বববভন্ন ধরদণর মপাশাক বশদল্পর কাদজ েুক্ত িদয়দছ, ববদশষ কদর পঞ্চে, 

সপ্তে ও অিে মশ্রণীর বশক্ষাথীরা। আবে মেদখবছ মে বববভন্ন এলাকায় এই ঘেনাটে ঘদেদছ। […] ১৫ বা 

১৬ বছর বয়সী সপ্তে বা অিে মশ্রণীর বশক্ষাথীদের অবভভাবকরা েদন কদর মে , মেদিতু তাদের সন্তানরা 

পড়াদশানা করদছ না এবাং অলস সেয় পার করদছ, মসদিতু সু্কল পুনরায় মখালার পূব ে পে েন্ত তাদের 

মপাশাক বশদল্প বা কারখানায় কাজ করা উবচৎ। এসকল বশশুদের পড়াদশানায় এর েদধযই অদনক ঘােবত 

িদয় ব দয়দছ। মববশরভা  মছদল বশক্ষাথীর মক্ষদত্র এটে ঘদেদছ, মেদয়দের মক্ষদত্র এই িার কে।“ – পুরুষ 

মকআই (মেকনাফ) 
 

সু্কল বি িদয় োওয়ার কারদণ বশশুদের সুরক্ষা েঁুবকও মবদড়দছ। ৪৯% পবরবার জাবনদয়দছ মে মেো সাংগ্রদির আদ র 

ছয় োদস তাদের কবেউবনটেদত ববদশষ কদর বশশুশ্রে মবদড় ব দয়দছ। ১৮ বছদরর কে বয়সী মেদয়দের ববদয়র িার 

মবদড়দছ বদল জাবনদয়দছ ২০% পবরবার, ৭% পবরবার েদনাসাোজজক সেসযায় আক্রান্ত বশশুদের সাংখযা মবদড় োওয়ার 

কথা জাবনদয়দছ এবাং ২% কদর পবরবার জাবনদয়দছ মে বশশুদের প্রবত সবিাংসতা এবাং/অথবা বশশুদের িাবরদয় োওয়ার 

িার বৃজি মপদয়দছ। তাছাড়াও পবরবারগুদলা মবশ বকছু সুরক্ষা-সম্পবকেত ঘেনার কথা জাবনদয়দছ; মেেন নারী-প্রধান 

পবরবার ও প্রবতবিী োনুদষরা উপাজেন বা জীববকার অভাদব তাদের মেৌবলক চাবিো মেোদত পারদছ না, ো 

লকোউদনর কারদণ আরও মবদড়দছ এবাং মসই সাদথ রাদত বাথরুে বযবিারসি অনযানয মক্ষদত্র উগ্র েলগুদলার ভয় 

রদয়দছ। 
 

একই সাদথ সুরক্ষা সম্পবকেত ঘেনার অবভদো  জানাদনার জনয ববেযোন সিদোব তা কািাদো সম্পদকে সদচতনতার 

অভাব রদয়দছ এবাং মেৌন ও মজন্ডার-বভবিক সবিাংসতার (এসজজবববভ) মক্ষদত্র এর বযবিার কে বদল েদন িদয়দছ। 

সবগুদলা পবরবাদরর েদধয ৬% এবাং নারী অাংশগ্রিণকারী থাকা ১৩% পবরবার পবরবচত মকউ মেৌন বনপীড়দনর বশকার 

িদল ববষয়টে মকাথায় জানাদত িদব মসটে না জানার কথা উদেখ কদরদছ। পুরুষ ও নারী অাংশগ্রিণকারী থাকা 

পবরবারগুদলার েদধয পছদের পদয়ন্ট-অব-কন্টযাদক্টর সুস্পি পাথ েকয মেখা ব দয়দছ, ো বববভন্ন মসবা প্রোনকারীদের 

উপর আস্থা বা তাদের শরণাপন্ন িদত চাওয়ার তারতেয বনদেেশ কদর (বচত্র 22 মেখুন)। মেকনাদফর অদনক মকআই 

নারী ও বশশুদের উচ্চ সুরক্ষা েঁুবক এবাং সিায়তা মপদত তাদের সম্মুখীন িওয়া চযাদলদের ববষয়টে গুরুত্ব সিকাদর 

উদেখ কদরদছ। 
 

“সুরক্ষা সম্পদকে আবে বলদবা মে আেরা অদনক মপছদন পদড় আবছ। আোদের এখাদন নারীদের 

বনপীড়ন করা িয় এবাং বশশুদের মশাষদণর ঘেনা ঘদে। আদ  এগুদলা এত মবশী বছল না, বকন্তু 

মরাবিিাদের আ েদনর পর এই ঘেনাগুদলা মবদড়দছ। োনুষ থানায় ম দল কখনও কখনও তারা োকা 

চায়।“ – নারী মকআই (মেকনাফ) 
 

“আেরা, নারীরা, েঁুবকর েদধয থাবক। মেদকানও বসিাদন্তর জনয আোদের পবরবাদরর উপর বনভের করদত 

িয়। োকার জদনযও আেরা তাদের উপর বনভের কবর। আেরা সিদোব তা মপদল মসটে আোদের জনয 

ভাদলা িদব। এছাড়া আোদের মকানও সুরক্ষা ববষয়ক সেসযা মনই। কখনও কখনও সেসযা িয়। তখন 

োনুষ োেলা করার জনয থানায় োয়। […] োনষু প্রথদে আোদের কাদছ আদস, মেেন ওয়ােে মেম্বার বা 

মচয়ারেযান বা গ্রাে আোলত। […] বকন্তু সেসযা িল উপাজেন না থাকার কারদণ নারীরা স্বাধীনভাদব চলদত 

পাদর না এবাং এর ফদল তারা তাদের স্বােীর উপর বনভের কদর।“ -  নারী মকআই (মেকনাফ) 
 

“নারীরা সটিক ববচার পায় না। পুবলশ তাদের সেসযার সোধান কদর না, কারণ প্রভাবশালী োনুদষরা 

োকার বববনেদয় পুবলশদের বকদন মনয়।“ – নারী মকআই (মেকনাফ) 
 

োবনদয় মনওয়ার সক্ষেতায় ধ্বস 
 

েীল্টবকা েল্টতগ্রস্ত িওয়া এবং চাল্টিদা যবগি  াওয়ার কারগণ েীল্টবকা ল্টবষ্য়ক মাল্টনগয় যনওয়ার যকৌশল্ ও 

যেই োগথ েংকট-প থাগয়র মাল্টনগয় যনওয়ার যকৌশল্ গ্রিগণর িার বৃজদ্ধ যপগয়গে,  া মাল্টনগয় যনওয়ার 



য ৌথ মাল্টি-যেক্টর চাল্টিদা মূল্যায়ন (যে-এমএেএনএ), স্থানীয় েনগ াষ্ঠী 

33 
 

েেমতা হ্রাে পাওয়া ল্টনগদথশ কগর। ২০১৯ সাদল ২৮% পবরবার জাবনদয়বছল মে মেো সাংগ্রদির আদ র ৩০ বেদন 

মেৌবলক চাবিো পূরদণর োকার অভাদব তাদের মকানও জীববকা-ববষয়ক োবনদয় মনওয়ার মকৌশল গ্রিণ করদত িয়বন।47 

তদব ২০২০ সাদল োত্র ১% পবরবার এই ববষয়টে জাবনদয়দছ, ো পবরষ্কারভাদব বনদেেশ কদর মে মকাবভে-১৯ প্রােুভোব 

পবরবারগুদলার উপর অতযবধক চাদপর সৃটি কদরদছ। োকা ধার করার কথা জানাদনা পবরবাদরর সাংখযা  ত বছদরর 

তুলনায় উদেখদো য িাদর কদেদছ। সম্ভবত এর কারণ িল উপাজেন কদে োওয়ার কারদণ কবেউবনটেদত ন ে অদথ ের 

পবরোণ কদে োওয়া। এর ফদল োবনদয় মনওয়ার মকৌশল বিসাদব ধার করা কাে েকাবরতা িাবরদয়দছ। পবরবারগুদলা 

ক্রেবধ েোনভাদব জাবনদয়দছ মে তারা তাদের সঞ্চয় খরচ কদর মফদলদছ, সম্পবি ববজক্র কদর বেদয়দছ এবাং বযয় 

কবেদয়দছ। স্বাস্থয, মপাশাক বা বশক্ষায় বযদয়র েত অনযানয প্রদয়াজনীয় নন-ফুে বযয় কোদনার কথা জানায় তারা (বচত্র 

13)। 

 
ল্টচত্র 13 % পবরবার মেো সাংগ্রদির আদ র ৩০ বেদন মেৌবলক চাবিো পরূণ করার োকার অভাদব োবনদয় মনওয়ার মকৌশল গ্রিদণর কথা জানায় 

একবেদক, প্রদয়াজনীয় নন-ফুে বযয় কবেদয় মফলার েত জরুরী োবনদয় মনওয়ার মকৌশল গ্রিণ বযজক্ত বনরাপিা ও 

কলযাদণর উপর েীঘ েস্থায়ী ও সম্ভবত অপবরবতেনীয় মনবতবাচক প্রভাব মফলদত পাদর। অনযবেদক, সঞ্চয় খরচ কদর 

মফলা এবাং ববদশষ কদর উৎপােনশীল সম্পে ববজক্র কদর মফলায় ভববষযদত এসকল মকৌশদলর উপর বনভের করা 

পবরবারগুদলার জনয কটিন িদয় োড়ঁাদত পাদর। উৎপােনশীল সম্পে ববজক্র কদর মফলায় পবরবারগুদলার উপাজেদনর 

উপর েীঘ েস্থায়ী মনবতবাচক প্রভাব পড়দত পাদর। পাবরবাবরক সম্পবি কদে োওয়ার ফদল পবরবারগুদলা আরও েঁুবকর 

েদধয পদড় মেেন ভববষযদত অসুস্থ িদল বচবকৎসার জনয মে োবনদয় মনওয়ার মকৌশল প্রদয়াজন িদব তা গ্রিণ করার 

ক্ষেতা কদে োওয়ার ফদল সােবগ্রকভাদব স্বাদস্থযর অবনবত, ক্রেবধ েোন খােয অবনরাপিা ও অপুটি এবাং োনবপাচার, 

বালযবববাি, উদচ্ছে ও বলপূব েক বা মশাষণেূলক শ্রদের েত চরে সুরক্ষা েঁুবক। তাছাড়াও মেদিতু অদপক্ষাকৃত কে 

চরে োবনদয় মনওয়ার মকৌশল গ্রিদণর আর সুদো  থাদক না তাই সঞ্চয় কদে োওয়া ও সম্পবি মশষ িদয় োওয়ার 

কারদণ পবরবারগুদলার ভববষযৎ েুঘ েেনা সােদল ওিার ক্ষেতা উদেখদো যভাদব সীোবি িদয় মেদত পাদর। এর ফদল 

পবরবারগুদলার পুনরাবৃবিেূলক বষ োর ক্ষবত বা অনযানয প্রাকৃবতক েুদে ো  এবাং মসই সাদথ ভববষযৎ লকোউন ও 

অসুস্থতা বা মরাদ র েত পাবরবাবরক-পে োদয়র েুঘ েেনার েঁুবক ক্রেবধ েোনভাদব বাড়দত থাদক। 
 

েঁুবক 
 

দ ঘ থটনা োমগল্ ওোর েমতা কগম  াওয়ায় য  পল্টরবারগুগল্া যকাল্টভড-১৯ এর আগ  অগপোকৃত যবল্টশ 

ঝ ুঁ ল্টকর মগর্য ল্টেল্ যেগুগল্া যকাল্টভড-১৯ প্রাদ ভথাগবর যেগকন্ডাল্টর প্রভাগব েম্ভবত েবগচগয় যবল্টশ ঝ ুঁ ল্টকপূণ থ িগয় 

পগিগে। আদ  মেসকল পবরবারদক মববশরভা  মক্ষদত্র সবদচদয় মববশ েঁুবকপূণ ে বদল ধরা িত মসগুদলার েদধয রদয়দছ 

নারী-প্রধান পবরবার ও কাজ করার উপেুক্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সেসয না থাকা পবরবার, প্রবতবিী বযজক্ত (বপেবিউবে) থাকা 

পবরবার এবাং বড় পবরবার (পাদঁচর অবধক সেসয) (অথবা উচ্চোত্রায় বনভেরশীল (>২) পবরবার)। নারী-প্রধান পবরবার ও 

কাজ করার উপেুক্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সেসয না থাকা পবরবারগুদলা সাধারণত মববশ েঁুবকপূণ ে িয়, কারণ তাদের 

 
47 আইএসবসজজ, ২০১৯। 

৫১%
৩৯% ৩২%
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transport
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2020 2019 2019 emergency coping strategies2020 emergency coping strategies

সঞ্চয় খ্রচ

কজরজে
িাকা ধার

কজরজে

োশকজত

মালামাল

শকজনজে

প্রজয়ােনীয় নন-

িুড েযয় কশমজয়জে

উৎপাদনমুখ্ী

সম্পদ/পশরেহণ

শেজি কজরজে

অলংকার/স্বণ থ

শেজি কজরজে

কৃশষ, গোশদ পশু ো

মৎস খ্ামাজর েযয়

কশমজয়জে

বকাজনাশকেুই কজরশন

২০২০ ২০১৯ েরুশর মাশনজয় বনওয়ার বকৌশল ২০২০ েরুশর মাশনজয় বনওয়ার বকৌশল ২০১৯

অিীম অজর্থ থর

শেশনমজয় শ্রশমক

শহসাজে শেজি

হজয়জে
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উপাজেদনর সুদো  কে থাদক এবাং সীোবি সাোজজক মো াদো , কে বশক্ষা ও ভাষা েক্ষতা, কাদজর সীবেত সুদো , 

মেৌন ও মজন্ডার-বভবিক সবিাংসতার (এসজজবববভ) বাড়বত েঁুবক, বশশুদের মেখাদশানার োবয়ত্ব ও সাোজজক-সাাংসৃ্কবতক 

রীবতর কারদণ মেদকানও সিায়তা প্রাবপ্তদত তারা অদপক্ষাকৃত মববশ বাধার সম্মুখীন িয়, ো তাদের চলাদফরা সীোবি 

কদর মেয়। বপেবিউবে থাকা পবরবার সাধারণত বচবকৎসা সাংক্রান্ত বযাপাদর অদপক্ষাকৃত মববশ অথ ে বযয় কদর এবাং এই 

অদথ ের মো ান বেদত অবধক োত্রায় ঋণগ্রস্ত িদয় পদড়। এর ফদল খােয ও অনযানয প্রদয়াজনীয় উপকরদণর জনয তাদের 

অথ ে বযয় করার ক্ষেতা কদে োয় এবাং তারা চাবিো পূরদণর জনয মনবতবাচক োবনদয় মনওয়ার মকৌশল বযবিাদরর োত্রা 

বাবড়দয় মেয়। সবদশদষ, বড় পবরবার বা উচ্চোত্রায় বনভেরশীল পবরবাদরর অথ েননবতকভাদব মববশ েঁুবকপূণ ে িওয়ার 

সম্ভাবনা মববশ থাদক। পূদব ের  দবষণায় মেখা োয় মে এসকল পবরবাদরর খােয ও বচবকৎসার েত প্রদয়াজনীয় চাবিো 

পূরদণ োকা ধার করার েত োবনদয় মনওয়ার মকৌশদলর উপর বনভের করার প্রবণতা মববশ থাদক।48 েঁুবক সাংক্রান্ত এই 

বনেশ েনগুদলা মজ-এেএসএনএর ফলাফদলও উদি এদসদছ। 
 

প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ না থাকা পবরবার 
 

নারীদের কাদজর সুদো  ও উপাজেন কে থাকায় প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ থাকা পবরবাদরর তুলনায় প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ না থাকা 

অদনক কে সাংখযক পবরবার মেো সাংগ্রদির আদ র ৩০ বেদন তাদের পবরবাদরর মকউ একজন কাজ কদরদছ (বচত্র 

14) এবাং/অথবা শ্রবেক বিসাদব কাজ কদরদছ বা চাকুরী কদরদছ অথবা উপাজেদনর উৎস বিসাদব বনজস্ব বযবসার কথা 

জাবনদয়দছ (বচত্র 15)। মসই সাদথ অদনক মকআই জাবনদয়দছ মে, ববধবা ও নারী-প্রধান পবরবারগুদলা তাদের চাবিো 

পূরণ করদত না পারার মববশ েঁুবকদত বছল। একজন মকআই তারঁ এলাকায় নারীদের কাদজর অভাব এবাং মসই সাদথ 

নারীদের সীবেত উপাজেন এর সাদথ সমৃ্পক্ত বদল ববদশষভাদব উদেখ কদরদছ। 
 

“ঢাকা, চট্টগ্রাে ও কক্সবাজাদর মপাশাক বশদল্প কাজ করার অদনক সুদো  রদয়দছ, বকন্তু মেকনাদফ 

নারীদের কাজ করার েত মকানও মপাশাক কারখানা মনই। এখাদন নারীরা সুপাবর চাষ কদর। ৫০ জন 

নারীর েদধয ২০ জনই এই মপশায় জবড়ত। বকন্তু সারাবেন কাজ কদর একজন পুরুষ প৪আয় ৫০০ োকা, 

আর একজন নারী পায় োত্র ২০০ োকা। প্রবতবেন ২০০ োকা উপাজেন কদর একজন নারী বকভাদব তার 

সাংসার চালাদব? এভাদব নারীরা তবষদেযর বশকার িয়। নারীদেরদকও ৫০০ োকা েজরুী মেওয়া উবচৎ। 

অদনক ববধবা নারী রদয়দছ োদেরদক তাদের পবরবার চালাদত িয়।“ – নারী মকআই (মেকনাফ) 
 

 

ল্টচত্র 14 % পবরবার মেো সাংগ্রদির আদ র ৩০ বেদন পবরবাদরর একজন সেসয 

কাজ কদরদছ বদল জানায়, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সেদসযর উপবস্থবত অনুসাদর (p-

োন ≤ 0.0001)49 

 

ল্টচত্র 15 % পবরবার মেো সাংগ্রদির আদ র ৩০ বেদন শ্রবেক বিসাদব কাজ 

করা/চাকুরী করা এবাং/অথবা উপাজেদনর উৎস বিসাদব বনজস্ব বযবসার কথা 

জানায়, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সেদসযর উপবস্থবত অনুসাদর (p-োন ≤ 0.0001)49 

এই ন ে অদথ ের অভাব বনজিতভাদবই পবরবারগুদলার মেৌবলক চাবিো পূরদণর সক্ষেতায় প্রভাব মফলদব। একই 

কারদণ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ না থাকা পবরবারগুদলা ন ে অদথ ের বববনেদয় খােয ক্রদয়র কথা উদেখদো য িাদর কে 

জাবনদয়দছ। এই পবরবারগুদলা খাবার ও অদথ ের উৎস বিসাদব খােযদ্রবয ধার কদর আনা এবাং মসই সাদথ পবরবচতজন ও 

আত্মীয়দের সিদোব তার উপর বনভেরশীলতার কথা উদেখদো য িাদর মববশ জাবনদয়দছ (বচত্র 16 এবাং বচত্র 17)। 

 
48 ACAPS, ACAPS Thematic Analysis – Bangladesh: Characteristics of vulnerable households in the Rohingya refugee response (Cox’s Bazar, 2020). Available 

here (accessed 27 November 2020). 
49 প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সেসয না থাকা পবরবাদরর ফলাফদল +/-১৪% তররুটের সম্ভাবনা রদয়দছ (n=৫১)। 
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https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20201004_acaps_thematic_review_vulnerable_households_rohingya_refugee_response.pdf
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এগুদলার সবই প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ না থাকা পবরবারগুদলাদত স্ববনভেরতার বযাপক অভাব বা খাদেযর চাবিো পূরদণ জীববকা 

এবাং/অথবা খােয সিদোব তার উপর বযাপক বনভেরশীলতা বনদেেশ কদর। 

 

ল্টচত্র 16 % পবরবার মেো সাংগ্রদির আদ র সাত বেদন খাদেযর প্রধান উৎস 

বিসাদব ন ে অথ ে (p-োন ≤ 0.0001), ধার করা (p-োন ≤ 0.001), এবাং/অথবা 

সিদোব তার (p-োন ≤ 0.001) কথা উদেখ কদর, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সেদসযর 

উপবস্থবত অনুসাদর50 

 

ল্টচত্র 17 % পবরবার মেো সাংগ্রদির আদ র ৩০ বেদন অদথ ের 

উৎস বিসাদব আত্মীয়/পবরবচতজনদের সিদোব তার কথা 

উদেখ কদর, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সেদসযর উপবস্থবত অনুসাদর 

(p-োন ≤ 0.01)50 

এই বযাপক বনভেরশীলতা মেৌবলক চাবিো পূরণ করার জনয োবনদয় মনওয়ার মকৌশল গ্রিদণর িার সম্ভবত আরও মববশ 

বাবড়দয় বেদয়দছ। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ না থাকা পবরবারগুদলা মেো সাংগ্রদির আদ র ৩০ বেদন মেৌবলক চাবিো পূরদণর 

অদথ ের অভাদব োবনদয় মনওয়ার মকৌশল বিসাদব খােয মরশন এবাং/অথবা খােয ও অদথ ের একোত্র উৎস বিসাদব আত্মীয় 

বা পবরবচতজনদের সিদোব তার উপর বনভের করার কথা প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ থাকা পবরবাদরর মচদয় উদেখদো য িাদর 

মববশ জাবনদয়দছ (বচত্র 18)। মেো সাংগ্রদির আদ র সাত বেদন তারা খাদেযর অভাদব খােযদ্রবয ধার করা (p-োন ≤ 0.05), 

খাদেযর পবরোন কোদনা (p-োন ≤ 0.01) বা বেদন খােয গ্রিদণর সাংখযা কোদনার (p-োন ≤ 0.01) কথা উদেখদো য িাদর 

মববশ জাবনদয়দছ (বচত্র 19)। 

 

ল্টচত্র 18 % পবরবার মেো সাংগ্রদির আদ র ৩০ বেদন 

খােয/অদথ ের একোত্র উৎস বিসাদব খােয মরশন 

এবাং/অথবা পবরবচতজন/আত্মীয়দের সিদোব তার 

উপর বনভের করার কথা জানায়, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ 

সেদসযর উপবস্থবত অনুসাদর (p-োন ≤ 0.0001)51 

 

ল্টচত্র 19 % পবরবার মেো সাংগ্রদির আদ র সাত বেদন খাদেযর অভাদব বববভন্ন খােয-

ববষয়ক োবনদয় মনওয়ার মকৌশল গ্রিদণর কথা জানায়, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সেদসযর 

উপবস্থবত অনুসাদর51 

প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ না থাকা পবরবাদর প্রদয়াজনীয় চাবিো পূরদণ অদথ ের অভাব শুধুোত্র খােয চাবিোদতই প্রবতফবলত 

িয়বন, জ্বালানীর েত অনযানয মেৌবলক চাবিোয়ও এর প্রবতফলন মেখা োয়। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ থাকা পবরবারগুদলা মেো 

সাংগ্রদির আদ র চার সপ্তাদি রান্নার জ্বালানীর উৎস বিসাদব ক্রয়কৃত এলবপজজ বযবিাদরর কথা প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ না 

থাকা পবরবাদরর মচদয় উদেখদো য িাদর মববশ জাবনদয়দছ, বকন্তু প্রাপ্তবয়স্ক পরুুষ না থাকা পবরবারগুদলা বনজ-

সাং ৃিীত জ্বালানী কাি বযবিাদরর কথা প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ থাকা পবরবাদরর মচদয় উদেখদো য িাদর মববশ জাবনদয়দছ – 

 
50 আইববআইবে। 
51 আইববআইবে। 
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ো প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ না থাকা পবরবাদরর েদথি জ্বালানী কাি বা েদথি এলবপজজ ক্রদয়র সােথ েয না থাকার সাদথ 

সম্পবকেত (বচত্র 20)। 

 
ল্টচত্র 20 % পবরবার মেো সাংগ্রদির আদ র চার সপ্তাদি জ্বালানীর উৎস বিসাদব এলবপজজ ক্রয় (p-োন ≤ 0.01) এবাং/অথবা জ্বালানী কাি সাংগ্রদির 

(p-োন ≤ 0.05) কথা জানায়, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সেদসযর উপবস্থবত অনুসাদর52 

পূদব ের আদলাচনা অনুোয়ী, অবধকাাংশ নারী সেসয থাকা পবরবারগুদলা আইজজএর সুদো  প্রাবপ্তদত মে সেসযাগুদলার 

সম্মুখীন িয় মসগুদলার একটে িল নারীদের চলাদফরার স্বাধীনতা সীবেত িওয়া। সােবগ্রকভাদব, নারী অাংশগ্রিণকারী 

থাকা পবরবারগুদলা নারীদের একাকী কাদজ বা বাজাদর োওয়ার সক্ষেতার কথা পুরুষ অাংশগ্রিণকারী থাকা পবরবাদরর 

তুলনায় উদেখদো য িাদর মববশ জাবনদয়দছ। বকন্তু তারপদরও নারী অাংশগ্রিণকারী থাকা প্রায় অদধ েক পবরবার এবাং 

পুরুষ অাংশগ্রিণকারী থাকা অবধকাাংশ পবরবার জাবনদয়দছ মে নারীরা একাকী কাদজ বা বাজাদর মেদত পাদরবন (বচত্র 

21)। নারীরা একাকী কাদজ বা বাজাদর মেদত মপদরদছ বদল জানাদনা নারী অাংশগ্রিণকারী থাকা পবরবাদরর উচ্চ 

অনুপাদতর সাদথ সম্ভবত নারী অাংশগ্রিণকারী থাকা প্রায় অদধ েক পবরবাদরর নারী-প্রধান পবরবার িওয়ার ববষয়টে 

জবড়ত। এসকল পবরবাদর িয়ত ববকল্প না থাকার কারদণ নারীরা একাকী চলাদফরা কদরদছ, বকন্তু চাবিো পূরদণ এসকল 

পবরবার আরও মেসব চযাদলদের েুদখ পড়দত পাদর ফলাফল মথদক তার ধারণা পাওয়া োয়। 

 
ল্টচত্র 21 % পবরবার নারীরা বনবেেি বকছু জায় ায় একাকী মেদত পাদর বদল জানায়, অাংশগ্রিণকারীর মজন্ডার অনুসাদর53 

নারীদের চলাদফরার সীোবিতা তাদের সুরক্ষা েঁুবকও বাড়াদত পাদর, কারণ এটে তাদের বাড়ীর বাইদর ব দয় মেদকানও 

মসবা প্রাবপ্ত বাধাগ্রস্ত কদর, ো সম্ভবত তাদেরদক সিায়তা পাওয়া মথদক বজঞ্চত কদর, মেেন স্বাস্থয মকদন্দ্র বা নারী-বািব 

জায় ায় (েবিউএফএস)। চলাদফরার সীবেত স্বাধীনতা বা অনয মকান কারণ, মেেন সিদোব তা বযবস্থায় আস্থার 

অভাব – মেটের সাদথই সমৃ্পক্ত মিাক না মকন, নারী অাংশগ্রিণকারী থাকা পবরবারগুদলা তাদের পবরবচত মকউ মেৌন 

বনপীড়দনর বশকার িদল তাদক মকানও আনুষ্ঠাবনক সিদোব তা বযবস্থা মেেন েদনাসাোজজক মসবা প্রোনকারী, আইবন 

সিায়তা মসবা প্রোনকারী, স্বাস্থযদকন্দ্র এবাং/অথবা পুবলশ ও বনরাপিা প্রোনকারী কতৃেপদক্ষর কাদছ পািাদনার কথা 

পুরুষ অাংশগ্রিণকারী থাকা পবরবাদরর তুলনায় কে উদেখ কদরদছ। তারা তাদেরদক কবেউবনটে-বভবিক ববদরাধ 

বনষ্পবি বযবস্থা এবাং/অথবা পবরবার বা আত্মীদয়র শরণাপন্ন িওয়ার পরােশ ে মেওয়ার কথা অদপক্ষাকৃত মববশ উদেখ 

কদরদছ এবাং এদক্ষদত্র মকাথায় মেদত িদব তা এদকবাদরই না জানা পবরবাদরর সাংখযাও উদেখদো য িাদর মববশ (p-োন 

≤ 0.0001) (বচত্র 22)। 

 
52 আইববআইবে। 
53 নারী অাংশগ্রিণকারী থাকা পবরবাদরর ফলাফদল +/-৬% তররুটের সম্ভাবনা রদয়দছ (n=২৯৫)। 
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ল্টচত্র 22 % পবরবার মেৌন বনপীড়দনর বশকার িওয়া পবরবচতজনদক মরফার করার মক্ষদত্র তাদের পছদের পদয়ন্ট-অব-কন্টযাদক্টর কথা জানায়, 

অাংশগ্রিণকারীর মজন্ডার অনুসাদর54 

তাছাড়াও, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সেসয না থাকা পবরবারগুদলা তাদের বনকেবতী স্বাস্থযদকদন্দ্র মেদত এক ঘন্টারও মবশী 

িােদত িয় বদল উদেখদো য িাদর মববশ জানায় (বচত্র 23)। নারীদের চলাদফরার সীবেত স্বাধীনতার সাদথ এটেও এসকল 

পবরবাদরর স্বাস্থযদসবা প্রাবপ্তর প্রবতবিকতা বনদেেশ কদর, ো এসকল পবরবাদরর সেসযদের স্বাস্থয ও কলযাদণর উপর 

মনবতবাচক প্রভাব মফলদত পাদর। এছাড়াও মেৌবলক মসবা প্রাবপ্ত ও চাবিো পূরদণ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সেসয না থাকা 

পবরবারগুদলার সম্ভাবয চযাদলে ও বাধা এসকল পবরবাদরর বশশুদের কলযাদণ মনবতবাচক প্রভাব মফলদত পাদর। প্রাপ্ত 

বয়স্ক পুরুষ সেসয না থাকা পবরবারগুদলা সু্কদল না োওয়া বশশু থাকার কথা উদেখদো য িাদর মববশ জাবনদয়দছ (বচত্র 

24)। 

 

ল্টচত্র 23 % পবরবার বনকেবতী স্বাস্থযদকদন্দ্র মেদত এক ঘন্টারও মববশ 

িােঁার কথা জানায়, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সেদসযর উপবস্থবত অনুসাদর (p-

োন ≤ 0.01)55 

 

ল্টচত্র 24 % পবরবার সু্কদল না োওয়া বশশু থাকার কথা জানায়, 

প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সেদসযর উপবস্থবত অনুসাদর (p-োন ≤ 0.01)55 

 

 
54 আইববআইবে। 
55 প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সেসয থাকা পবরবাদরর ফলাফদল +/-১৪% তররুটের সম্ভাবনা রদয়দছ (n=৫১)। 
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পবরদশদষ, পবরবাদর সেসযদের অনুপাত োনববক সিায়তাকারীদের সাদথ মো াদোদ র িার প্রভাববত কদরদছ বদল 

মেখা োয়। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সেসয না থাকা পবরবারগুদলা মকাবভে-১৯ প্রােুভোদবর পর মথদক তাদের সাদথ কখনও 

চাবিো, পছে বা োনববক সিায়তা প্রোন করা বনদয় আদলাচনা করা িয়বন বদল উদেখদো য িাদর মববশ জানায় (বচত্র 

25)। মসই সাদথ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সেসয না থাকা পবরবারগুদলা এই সূচদকর জনয েূলযায়ন করা ববষয়গুদলার েদধয 

(ঘূবণ েেড় মোকাদবলা প্রস্তুবত, পূব োভাস ও তদথযর উৎস এবাং মকাবভে-১৯ লক্ষণ/েঁুবকপূণ ে ম াষ্ঠী, সতকেতােূলক বযবস্থা 

ও পদয়ন্ট-অব-কন্টযাক্ট) কেপদক্ষ একটে ববষদয় সুস্পি সদচতনতােূলক তথয পায়বন বদল উদেখদো য িাদর মববশ 

জানায় (বচত্র 26)। এ কারদণ এসকল পবরবাদরর চাবিো ও পছে োনববক সিায়তা কাে েক্রে পবরকল্পনায় প্রবতফবলত 

িওয়ারই শুধু কে সম্ভাবনা রদয়দছ তাই নয়, তাদের তথয চাবিো পূরদণর জনয েদথি পবরষ্কার সদচতনতােূলক তথয 

পাওয়ার সম্ভাবনাও কে। পবরবারগুদলা এদকবাদরই মকানও তথয পায়বন নাবক প্রাপ্ত তথয সুস্পি বছলনা মস ববষয়টে 

বিতীয় সূচকটে মথদক মবাো োয় না। এর েদধয মেদকানও একটে সতয মিাক বা উভয়টে, এই ববষয়টে পবরষ্কার মে 

প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ না থাকা পবরবারগুদলার েদধয এই মসবা পাওয়ার িার কে। 

 

ল্টচত্র 25 % পবরবার মকাবভে-১৯ প্রােভুোদবর পর মথদক তাদের সাদথ 

কখনও চাবিো, পছে বা োনববক সিায়তা প্রোন করা বনদয় 

আদলাচনা করা িয়বন বদল জানায়, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সেদসযর 

উপবস্থবত অনুসাদর (p-োন ≤ 0.05)56 

 

ল্টচত্র 26 % পবরবার সসু্পি সদচতনতােূলক তথয না পাওয়ার কথা 

জানায়, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সেদসযর উপবস্থবত অনুসাদর (p-োন 

≤ 0.05)56 

উপদর উবেবখত ববষয়টে নারীদের স্বাধীনভাদব চলাদফরার সীোবিতার সাদথ সম্পকেেুক্ত িদত পাদর, কারণ 

পবরবারগুদলার জনয থাকা বববভন্ন ধরদণর োনববক সিায়তা সম্পদকে তদথযর অভাদবর কারণ বিসাদব নারী 

অাংশগ্রিণকারী থাকা উদেখদো য সাংখযক পবরবার বাড়ী বাড়ী ব দয় তথয মেওয়া কাে েক্রদের অভাদবর কথা বদলদছ 

(বচত্র 27)। আবার, সম্ভবত সদচতনতােূলক বাতো প্রোন কাে েক্রদের সাদথ সম্পকেেুক্ত একটে ববষয় িল, অবধকাাংশ নারী 

সেসয থাকা পবরবারগুদলাদক সরাসবর বাতো না বেদল তাদের কাদছ মসই বাতো মপৌৌঁছায় না। 

 
ল্টচত্র 27 % পবরবার তাদের জনয থাকা বববভন্ন ধরদণর োনববক সিায়তা সম্পদকে েদথি তথয না পাওয়ার কারণ বিসাদব বাড়ী বাড়ী ব দয় তথয মেওয়া 

কাে েক্রে না থাকার কথা জানায়, অাংশগ্রিণকারীর মজন্ডার অনুসাদর (p-োন ≤ 0.0001)57 

 

বপেবিউবে থাকা পবরবার 

 
56 আইববআইবে। 
57 মে পবরবারগুদলা ববেযোন োনববক সিায়তাগুদলা মথদক কেপদক্ষ এক ধরদণর সিায়তা সম্পদকে েদথি তথয না পাওয়ার কথা জাবনদয়দছ শুধুোত্র 

তাদেরদক এই প্রশ্নটে করা িয়। নারী অাংশগ্রিণকারী থাকা পবরবাদরর ফলাফদল +/-১২% তররুটের সম্ভাবনা রদয়দছ (n=৬৭)। পুরুষ অাংশগ্রিণকারী 

থাকা পবরবাদরর ফলাফদল +/-৯% তররুটের সম্ভাবনা রদয়দছ (n=১৩৬)। 
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বপেবিউবে থাকা কে সাংখযক পবরবার েূলযায়দন অন্তভুেক্ত করা িদয়দছ এবাং মস কারদণ এই ম াষ্ঠীর ফলাফদল তররুটে 

মববশ থাকার সম্ভাবনা রদয়দছ। এই পবরবারগুদলা মেো সাংগ্রদির আদ র ৩০ বেদন মেৌবলক চাবিো পূরদণর অদথ ের 

অভাদব জরুরী োবনদয় মনওয়ার মকৌশল গ্রিদণর কথা উদেখদো য িাদর মববশ জানায় (বচত্র 28)। তারা মেো সাংগ্রদির 

আদ র সাত বেদন খাদেযর অভাদব খােয-ববষয়ক োবনদয় মনওয়ার মকৌশল গ্রিদণর কথাও উদেখদো য িাদর মববশ 

জানায় (বচত্র 29) এবাং মেো সাংগ্রদির আদ র ৩০ বেদন খাদেযর জনয খােয সিায়তা অথবা খােযদ্রবয ধার করা বা 

বাবকদত ক্রয় করার েত কবেউবনটে সিদোব তার উপর মবশ খাবনকো বনভের কদরদছ (বচত্র 30) ও মসই সাদথ বচবকৎসার 

খরচ মেোদত ঋণগ্রস্ত িদয়দছ (বচত্র 31)। এটে এসকল পবরবাদরর স্বাস্থযদসবায় অবধক খরচ এবাং মস কারদণ খাদেযর েত 

অনযানয চাবিো মেোদনার সােথ েয কদে োওয়া বনদেেশ কদর, ো বনদয় আদ ই আদলাচনা করা িদয়দছ। 

 

ল্টচত্র 28 % পবরবার জরুরী 

োবনদয় মনওয়ার মকৌশল গ্রিদণর 

কথা জানায়, প্রবতবিী সেদসযর 

উপবস্থবত অনুসাদর (p-োন 

≤ 0.01)58 

 

ল্টচত্র 29 % পবরবার খােয-ববষয়ক 

োবনদয় মনওয়ার মকৌশল গ্রিদণর 

কথা জানায়, প্রবতবিী সেদসযর 

উপবস্থবত অনুসাদর (p-োস 

≤ 0.05)58 

 

ল্টচত্র 30 % পবরবার খােয 

সিায়তা/কবেউবনটে 

সিদোব তার উপর বনভের করার 

কথা জানায়, প্রবতবিী সেদসযর 

উপবস্থবত অনুসাদর (p-োন 

≤ 0.01)58 

 

ল্টচত্র 31 % পবরবার বচবকৎসার 

খরচ মেোদত ঋণগ্রস্ত িওয়ার 

কথা জানায়, প্রবতবিী সেদসযর 

উপবস্থবত অনুসাদর (p-োন 

≤ 0.01)59 

 

বড় পবরবার 
 

সবদশদষ, বড় পবরবারগুদলাও জরুরী োবনদয় মনওয়ার মকৌশল গ্রিদণর কথা উদেখদো য িাদর মববশ জাবনদয়দছ। 

এসকল মকৌশদলর েদধয রদয়দছ প্রদয়াজনীয় নন-ফুে বযয় কোদনা, আদ ই শ্রবেক বিসাদব কাজ কদর মফলা, খােয ও 

অদথ ের একোত্র উৎস বিসাদব খােয মরশন এবাং/অথবা সিদোব তার উপর বনভের করা এবাং/অথবা বভক্ষা করা (বচত্র 

32)। এছাড়াও উচ্চোত্রায় বনভেরশীল পবরবারগুদলা সু্কদল না োওয়া বশশু থাকার কথা উদেখদো য িাদর মববশ 

জাবনদয়দছ, ো আদ ই আদলাচনা করা িদয়দছ (বচত্র 5)।  

 
58 বপেবিউবে থাকা পবরবাদরর ফলাফদল +/-১২% তররুটের সম্ভাবনা রদয়দছ (n=৬৭)। 
59 বপেবিউবে থাকা পবরবাদরর ফলাফদল +/-১৫% তররুটের সম্ভাবনা রদয়দছ (n=৪৫)। 
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ল্টচত্র 32 % পবরবার মেো সাংগ্রদির আদ র ৩০ বেদন মেৌবলক চাবিো পরূদণর অদথ ের অভাদব জরুরী োবনদয় মনওয়ার মকৌশল গ্রিদণর কথা জানায় 

(p-োন ≤ 0.01)60 

বববভন্ন উপদজলায় পাথ েকয 
 

েুটে বভন্ন উপদজলায় বসবাসকারী পবরবারগুদলার েদধয চাবিো ও মসবা ঘােবতদত উদেখদো য মকানও তারতেয মেখা 

োয়বন।  ত বছদরর েতই61 একোত্র পাথ েকয বছল বশক্ষা সম্পবকেত। মেকনাদফর উদেখদো য িাদর মববশ সাংখযক 

পবরবার সু্কদল না োওয়া বশশু থাকার কথা জানায় (বচত্র 33)। ৪ মথদক ২৪ বছর বয়সী উদেখদো য িাদর মববশ সাংখযক 

বশশু ও তরুণ-তরুণী মকাবভে-১৯ প্রােুভোদবর কারদণ সু্কল বি িদয় োওয়ার আদ র ৩০ বেদন সপ্তাদি কেপদক্ষ চার 

বেন মকানও আনুষ্ঠাবনক বশক্ষা কাে েক্রদে উপবস্থত িয়বন বদল জানা োয় এবাং এখাদন সরকাবর সু্কদল ভবতের অনুপাত 

উবখয়ার তুলনায় উদেখদো য িাদর কে বছল (বচত্র 34)। মসই সাদথ মেখা োয় মে সােবগ্রকভাদব মেকনাদফর বশক্ষা ত 

মো যতা তুলনােূলকভাদব কে। এখানকার উদেখদো য িাদর মববশ সাংখযক পবরবাদর প্রাথবেক বা তার মচদয় কে 

বশক্ষা থাকার তথয পাওয়া ব দয়দছ (বচত্র 35)। 

 

ল্টচত্র 33 % পবরবার সু্কদল না োওয়া বশশু 

থাকার কথা জানায়, উপদজলা অনুসাদর (p-

োন ≤ 0.0001) 

 

ল্টচত্র 34 % বশশু সরকাবর সু্কদল ভবতে িয় (p-

োন ≤ 0.0001) বা মকানও আনুষ্ঠাবনক বশক্ষা 

পায়বন (p-োন ≤ 0.0001), উপদজলা অনুসাদর 

 

ল্টচত্র 35 % পবরবার তাদের সদব োচ্চ বশক্ষা 

বিসাদব প্রাথবেক বশক্ষা বা তার মচদয় কে 

বশক্ষার কথা উদেখ কদর, উপদজলা 

অনুসাদর (p-োন ≤ 0.0001) 

 

ক্ষবতগ্রস্ত োনুদষর প্রবত োয়বিতা 
 

মববশরভা  পবরবার মকাবভে-১৯ প্রােুভোদবর পর মথদক খােয সিায়তা ছাড়া অনয মকানও োনববক সিায়তা সম্পদকে 

েদথি তথয না পাওয়ার কথা জানায়, ো স্থানীয় জনদ াষ্ঠীর সাদথ মো াদোদ  উদেখদো য ঘােবত বনদেেশ কদর (বচত্র 

36)। তদথযর অভাদবর কারণ বিসাদব পবরবারগুদলা সবদচদয় মবশী মে ববষয়টে জাবনদয়দছ মসটে িল তাদের তথয জানদত 

না চাওয়া। ৩৫% পবরবার এই ববষয়টে জাবনদয়দছ। আরও কারণ বিসাদব উদি এদসদছ বনয়বেত ববরবতদত তথয প্রোন 

না করা (২৭%), বাড়ী বাড়ী ব দয় তথয না মেওয়া (২২%) এবাং মকাথায় ম দল তথয পাওয়া োদব মস সম্পদকে 

 
60 মছাে পবরবাদরর ফলাফদল +/-৬% তররুটের সম্ভাবনা রদয়দছ (n=৩০০)। 
61 আইএসবসজজ, ২০১৯। 
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পবরবারগুদলার অজ্ঞতা (১৮%) এবাং/অথবা ববেযোন মসবা সম্পদকে েদথি তথয না থাকা (১৮%)।62 ববদশষ কদর নারী 

অাংশগ্রিণকারী থাকা পবরবারগুদলা বাড়ী বাড়ী ব দয় তথয প্রোন কাে েক্রদের অভাবদক একটে বাধা বিসাদব মেবখদয়দছ, 

ো আদ ই বলা িদয়দছ (বচত্র 27)। েদথি তথয না পাওয়ার কথা উদেখ করা পবরবাদরর উচ্চ অনুপাত িয়ত 

আাংবশকভাদব িদলও স্থানীয় জনদ াষ্ঠীদত োনববক সিায়তা কাে েক্রদের সীবেত সাংখযা বনদেেশ কদর। সব েদশষ কারণটে 

খােযবনরাপিা মসক্টর ছাড়া অনযানয মসক্টরগুদলা সম্পদকে মববশরভা  মকআই উদেখ কদরদছ। 
 

মকআইদের েদত তথয মেওয়ার সবদচদয় ভাদলা উপায় িল ওয়ােে মেম্বার বা সরাসবর মবসরকাবর সাংস্থার (এনজজও) 

োধযদে, বাড়ী বাড়ী ব দয় বা মফাদন, োইক বযবিার কদর, বববভন্ন জায় ায় বা সাংস্থায়/টেবভদত বভবেও মেবখদয়, বয়স্ক ও 

সম্মাবনত না বরক, গ্রাে পুবলশ বা বনরাপিা প্রিরীদের োধযদে অথবা উিান তবিদকর োধযদে। একজন মকআই 

Facebook-এর কথাও উদেখ কদরদছ, েবেও অল্প বশবক্ষত বা এদকবাদরই বশক্ষািীন পবরবাদর এই পিবতদত তথয 

মপৌৌঁছাদনা োদব না বদল পরবতীদত জাবনদয়দছ। একই মকআই জাবনদয়দছ মে োইবকাং করা সবসেয় কাদজ আদস না, 

তাই সুববধাদভা কারী পবরবারগুদলাদত েুদখােুবখ তথয মেওয়া ভাদলা। 
 

“আোর ওয়াদেে বতনটে গ্রাে আদছ। আোদক সািােয করার জনয গ্রাে পুবলশ এবাং আরও একজন বযজক্ত 

আদছ। এনজজও মথদক মকানও সিদোব তা আসদল আেরা মসই তথয সবাইদক জাবনদয় মেই। এই কাদজ 

Facebook বযবিার করদল বশক্ষািীন োনুদষরা এই তথয পাদব না এবাং বুেদত পারদব না। এেনবক 

োইবকাং করারও একটে মনবতবাচক প্রভাব আদছ। আেরা েবে োইদক প্রচার কবর মে একটে এনজজও ৫০ 

জন বযজক্তর জনয সিদোব তা পাটিদয়দছ তািদল অদনক োনুষ ববতরণ মকদন্দ্র চদল আদস, ো ববশঙৃ্খলা 

ততরী কদর। আবার কখনও কখনও োনুষ ঘুবেদয় থাকদল বা কাদজ বযস্ত থাকদল োইদকর প্রচারণা মশাদন 

না। এ কারদণ সিদোব তা মেওয়ার জনয আেরা োদেরদক বনব োচন কবর তাদের তথয সাংগ্রদির জনয 

আেরা আোদের প্রবতবনবধ বাড়ীদত পািাই এবাং পরবতীদত তাদের েদধয সিদোব তা ববতরণ কবর।“ – 

পুরুষ মকআই (মেকনাফ) 

 

 
ল্টচত্র 36 % পবরবার মকাবভে-১৯ প্রােভুোদবর পর োনববক সিায়তা মসবা/সিায়তার ধরণ সম্পদকে েদথি তথয পাওয়ার কথা জানায়63 

মকাবভে-১৯ প্রােুভোব ও এই বছদরর শুরু মথদক এবাং মকাবভে-১৯ প্রােুভোদবর আদ  োনববক সিায়তা বনদয় সন্তুটি 

একইরকেভাদব কে বছল। অবধক সাংখযক পবরবার পুটি (মকাবভে-১৯ প্রােুভোদবর পর ভাদলা বছল না বদল জাবনদয়দছ 

৩২% পবরবার এবাং মকাবভে-১৯ প্রােুভোদবর আদ  ভাদলা বছল না বদল জাবনদয়দছ ২৮% পবরবার) এবাং বসতবাবড় 

(মকাবভে-১৯ প্রােুভোদবর পদর ও আদ  ভাদলা বছল না বদল জাবনদয়দছ েথাক্রদে ৩২% ও ৩১% পবরবার) ববষয়ক 

মসবার োন ভাদলা বছল না বদল জাবনদয়দছ। মকাবভে-১৯ প্রােুভোদবর পর সবদচদয় মববশ সাংখযক পবরবার মে েশটে 

 
62 কেপদক্ষ এক ধরদণর োনববক সিায়তার ববষদয় তথয না পাওয়ার কথা জানাদনা পবরবারগুদলাদক শুধুোত্র এই প্রশ্নটে করা িয়। ফলাফদল +/-

৭% তররুটের সম্ভাবনা রদয়দছ (n=২০৩)। 
63 শুধুোত্র োনববক সিায়তা পাওয়া পবরবারগুদলাদক এই প্রশ্নটে করা িয়। ফলাফদল +/-৭% তররুটের সম্ভাবনা রদয়দছ (n=২১৭)। 
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মসবার োন ভাদলা বছল না বদল জাবনদয়দছ মসগুদলা বচত্র 37-এ মেখাদনা িদয়দছ। মকাবভে-১৯ প্রােুভোদবর পর মথদক 

বি থাকা এবাং মকাবভে-১৯ প্রােুভোদবর আদ  ভাদলাভাদব পবরচাবলত না িওয়ার কথা সবদচদয় মববশ জানাদনা েশটে 

মসবার েদধয রদয়দছ জীববকার েক্ষতা ববষয়ক প্রবশক্ষণ (২৮% পবরবার ভাদলাভাদব পবরচাবলত িয়বন বদল জাবনদয়দছ), 

বশক্ষা (২৫% পবরবার ভাদলাভাদব পবরচাবলত িয়বন বদল জাবনদয়দছ), পবরদবশ পুনরুিার (২৫% পবরবার ভাদলাভাদব 

পবরচাবলত িয়বন বদল জাবনদয়দছ) এবাং বশশুদের জনয বনরাপে জায় া প্রাবপ্ত (২৪%)।64 
 

নেুনাদক্ষদত্রর আকার সীবেত িওয়ায় পুরুষ ও নারী-প্রধান পবরবার বা প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সেসয থাকা বা না থাকা 

পবরবাদরর সন্তুটির েদধয তুলনা করা সম্ভব িয়বন। তদব পুরুষ ও নারী অাংশগ্রিণকারী থাকা পবরবারগুদলার সন্তুটির 

তুলনােূলক োত্রা মথদক মেখা োয় মে, নারী অাংশগ্রিণকারী থাকা পবরবারগুদলা প্রাপ্ত সিায়তায় বভন্নতা না থাকার 

কথা মববশ উদেখ কদরদছ, বকন্তু পুরুষ অাংশগ্রিণকারী থাকা পবরবারগুদলা সন্তুি না িওয়ার কথা মববশ উদেখ কদরদছ। 

এর সাদথ সম্পকে থাকদত পাদর এেন একটে ববষয় িল - নারী অাংশগ্রিণকারী থাকা প্রায় ৫০% পবরবার পুরুষ-প্রধান 

বছল এবাং মকানও পুরুষ-প্রধান পবরবাদর নারীরা সিায়তার উপকরণ গ্রিণ কদর না ও পবরবারগুদলা মেসকল সিায়তা 

উপকরণ পায় মসগুদলা সম্পদকে নারীদের কে জানার সম্ভাবনা থাদক। নারী-প্রধান পবরবার বা প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ না 

থাকা পবরবাদরর জনয এটে পবরবারগুদলার কে োনববক সিায়তা পাওয়া বনদেেশ করদত পাদর - নারী-প্রধান পবরবার 

বা প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ না থাকা পবরবার একই প্রবণতা মেখায়, তদব এদক্ষদত্র তাদের উির মেওয়ার িার অদনক কে বদল 

এখাদন উপস্থাপন করা োয়বন। 

 
ল্টচত্র 37 % পবরবার মকাবভে-১৯ প্রােভুোদবর পদর সিায়তা বনদয় সন্তুটির কথা জানায়, অাংশগ্রিণকারীর মজন্ডার অনুসাদর65 

  

 
64 আইববআইবে 
65 মেসকল পবরবার  ত ৬ োদস মেদকানও োনববক সিায়তা মপদয়দছ শুধুোত্র তাদেরদক এই প্রশ্নটে করা িদয়দছ। নারী অাংশগ্রিণকারী থাকা 

পবরবাদরর ফলাফদল +/-১২% তররুটের সম্ভাবনা রদয়দছ (n=৭১)। পুরুষ অাংশগ্রিণকারী থাকা পবরবাদরর ফলাফদল +/-৯% তররুটের সম্ভাবনা রদয়দছ 

(n=১৪৬)। 
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উপেংিার 
 

 
 

বাাংলাদেদশর েবক্ষণাঞ্চদলর কক্সবাজার মজলা মেদশর অনযতে েবরদ্র একটে এলাকা। তারপর আবার প্রায় ৯,০০,০০০ 

মরাবিিা শরণাথী উবখয়া ও মেকনাফ উপদজলার কযাম্পগুদলাদত বসবাস করদছ। উবখয়া ও মেকনাদফ চাবিো ততরী িয় 

প্রধানত ববেযোন উন্নয়ন চযাদলদের কারদণ, বকন্তু এই অবস্থার আরও অবনবত ঘদেদছ সম্ভবত শরণাথী আ েদনর 

কারদণ। বনকে বা অেূর ভববষযদত শরণাথীদের বেয়ানোদর বফদর োওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় ক্ষবতগ্রস্ত সকল োনুদষর 

চাবিো ও েঁুবকসেূদির িালনা াে তদথযর প্রদয়াজনীয়তা সবসেয়ই থাকদব। মসই সাদথ মকাবভে-১৯ প্রােুভোব ও সাংবেি 

বনয়ন্ত্রণ বযবস্থা জীববকার গুরুতর ক্ষবতসাধন কদরদছ, ো সম্ভবত চাবিো আরও বাবড়দয় বেদয়দছ। এই মপ্রক্ষাপদে 

োনববক সিায়তা কাে েক্রদের ববস্তাবরত পবরকল্পনায় সিদোব তা করদত এবাং োতা ও সেন্বয়কারীদের মকৌশল ত 

লক্ষয পূরদণ কাে েকরী অাংশীোরদের সক্ষেতা বৃজি করদত এই মজ-এেএসএনএ পবরচালনা করা িয়। আরও 

সুবনবেেিভাদব বলদত ম দল, এই মজ-এেএসএনএর লক্ষয বছল স্থানীয় জনদ াষ্ঠীর চাবিো ও মসবা ঘােবতর বতেোন 

অবস্থা েূলযায়ন করা। এটে মকাবভে-১৯ েিাোরীর মপ্রবক্ষদত করা িয় এবাং এর ফলাফদল পবরবারগুদলার েদধয 

পাথ েদকযর একটে প্রাথবেক বযাখযা অন্তভুেক্ত করা িয়। মেকনাফ ও উবখয়া উপদজলার বসবাসকারী স্থানীয় জনদ াষ্ঠীদত 

এই েূলযায়ন পবরচালনা করা িয় এবাং আইএসবসজজর এেএসএনএ টেেবিউজজর োধযদে এটে বাস্তবায়ন করা িয়। 
 

প্রাপ্ত ফলাফল মথদক মেখা োয় মে পবরবারগুদলার সবদচদয় মববশ গুরুত্ব মেওয়া চাবিোগুদলার েদধয রদয়দছ খােয প্রাবপ্ত, 

ন ে অথ ে প্রাবপ্ত ও বসতবাবড়র উপকরণ, ো সম্ভবত খােযবনরাপিা ও জীববকার উপর মকাবভে-১৯ েিাোরীর প্রভাব 

বনদেেশ কদর। 
 

মকাবভে-১৯ এর আদ  থাকা বকছু চাবিো ও মসবা ঘােবত এখনও অপবরববতেত অবস্থায় রদয়দছ। প্রায় এক-চতুথ োাংশ 

পবরবার জাবনদয়দছ মে মেো সাংগ্রদির আদ র ছয় োদস সেসযা থাকা সদেও তাদের বসতবাবড়র মকান উন্নয়ন করা 

িয়বন, োর কারণ েূলত উপকরণ ক্রদয়র/শ্রবেদকর েজরুী মেওয়ার োকার অভাব। ৪০% এরও মববশ পবরবার মেো 

সাংগ্রদির আদ র চার সপ্তাদি রান্নার জ্বালাবন বিসাদব মকনা এবাং/অথবা বনদজদের সাং ৃিীত জ্বালাবন কাি বযবিাদরর 

কথা জাবনদয়দছ এবাং োত্র ২৬% শুধুোত্র এলবপজজ বযবিাদরর কথা জাবনদয়দছ। ২৩% পবরবার  ৃিস্থাবলর সকল চাবিো 

মেোদনার জনয েদথি পাবন না পাওয়ার কথা জাবনদয়দছ এবাং অদনক মকআই পাবনর োন বনদয় সেসযা থাকার কথা 

জাবনদয়দছ। এছাড়াও বপএলেবিউদক পুটিকর খােয কাে েক্রদে েুক্ত করার কথা জানাদনা বপএলেবিউ থাকা পবরবাদরর 

অনুপাত কে মথদক ব দয়দছ (১২%)। পুটিকর খােয কাে েক্রদে েুক্ত িওয়া ৬ মথদক ৫৯ োস বয়সী বশশুদের অনুপাতও 

কে রদয় ব দয়দছ (১৫%)। ৩১% পবরবার সু্কদল না োওয়া বশশুর কথা জাবনদয়দছ। কে বশবক্ষত পবরবার এবাং উচ্চ 

বনভেরতার অনুপাত থাকা পবরবারগুদলা সু্কদল না োওয়া বশশু থাকার কথা উদেখদো য িাদর মববশ উদেখ কদরদছ। 

সবদশদষ, প্রায় অদধ েক পবরবার জাবনদয়দছ মে মকাবভে-১৯ প্রােুভোদবর পর মথদক চাবিো, পছে বা োনববক সিায়তা 

প্রোদনর বযাপাদর তাদের সাদথ কখনও আদলাচনা করা িয়বন এবাং তারা ববদশষ কদর ঘূবণ েেড় সম্পবকেত সুস্পি 

সদচতনতােূলক বাতো আাংবশকভাদব মপদয়দছ। 
 

মকাবভে-১৯ প্রােুভোব ও সাংবেি বনয়ন্ত্রণ বযবস্থা আয়-উপাজেন বযাপকভাদব ক্ষবতগ্রস্ত কদর এবাং পবরবারগুদলার উপাজেন 

মকাবভে-১৯ এর আদ র তুলনায় উদেখদো য িাদর কবেদয় মেয়। জলুাই োস না াে এফবসএস আদ র বছদরর তুলনায় 

উদেখদো য িাদর কদে োওয়া সম্ভবত উপাজেন কদে োওয়ার সাদথ সম্পবকেত। ন ণয এফবসএস থাকা পবরবাদরর 

অনুপাত ৪% মথদক বিগুন মবদড় ৮% িয় এবাং গ্রিণদো য এফবসএস ৭২% মথদক কদে ৪৩% িয়। মেো সাংগ্রদির 

আদ র সাত বেদন খাদেযর অভাদব খােয-ববষয়ক োবনদয় মনওয়ার মকৌশল গ্রিদণর কথা জানাদনা পবরবাদরর উচ্চ 

অনুপাত (৭৬%) খাদেযর পবরোণ ও খােযগ্রিদণর ঘােবত বনদেেশ কদর। মসই সাদথ বচবকৎসা মসবা সিাদনর আচরদণর 

উপর মকাবভে-১৯ এর প্রভাদব সােবগ্রকভাদব স্বাদস্থযর অবস্থার অবনবত িদয় থাকদত পাদর। বচবকৎসার প্রদয়াজন 

এরকে অসুস্থতার কথা জানাদনা োনুদষর অনুপাত ২০১৯ সাদল ৩১% মথদক কদে ২০২০ সাদল ১৪% িদয়দছ। এটে 

সম্ভবত েখন বচবকৎসা প্রদয়াজন তখন তা চাওয়া বযজক্তর অনুপাত কদে োওয়া, এবাং এভাদব বচবকৎসা মসবা সিাদনর 

আচরদণ অবনবত বনদেেশ কদর। সবদশদষ, লকোউদনর পর মথদক বশশু সুরক্ষা সেসযাগুদলা মবদড় োওয়ার কথা জানা 
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োয়। ববদশষ কদর কবেউবনটেগুদলাদত বশশুশ্রে মবদড় োয়, ো প্রায় অদধ েক পবরবার (৪৯%) উদেখ কদরদছ। ২০২০ 

সাদলর োচে োদসর োোোজে সেদয় সু্কল বি িদয় োওয়া এটে বৃজিদত সম্ভবত আাংবশকভাদব ভূবেকা মরদখদছ। 
 

চাবিো মবদড় োওয়া ও মসই সাদথ উপাজেন কদে োওয়ায় সাংকে-পে োদয়র োবনদয় মনওয়ার মকৌশলসি অনযানয জীববকা-

বনভের োবনদয় মনওয়ার মকৌশল গ্রিণ মবদড় োয়। মেদিতু পবরবারগুদলা োকা ধার মনওয়ার েত আদ  প্রচবলত োবনদয় 

মনওয়ার মকৌশদলর উপর বনভের করদত পারবছল না, তাই তারা ক্রেবধ েোনভাদব সম্পবি ও সঞ্চয় বযবিার কদর ও সাংকে-

পে োদয়র মকৌশল গ্রিণ কদর। পবরবারগুদলার োবনদয় মনওয়ার সক্ষেতা মেভাদব কদে ব দয়দছ তাদত তারা ভববষযৎ 

সাংকদে বকাংবা সিায়তা প্রোন বি িদয় ম দল এবাং জীববকার সুদো  কদে ম দল আরও েঁুবকদত পড়দব। এটে পরবতীদত 

স্বাস্থয, খােযবনরাপিা ও পুটির উপর মনবতবাচক প্রভাব মফলদত পাদর এবাং মসই সাদথ পবরবারগুদলাদক চরে সুরক্ষা 

েঁুবকর েুদখ মফলদত পাদর। 
 

মেসকল পবরবার মকাবভে-১৯ এর আদ  অদপক্ষাকৃত মববশ েঁুবকপূণ ে বছল তারা িয়ত মকাবভে-১৯ প্রােুভোদবর 

মসদকন্ডাবর প্রভাদব সবদচদয় মববশ েঁুবকর েদধয পদড়দছন।  এদের েদধয রদয়দছ নারী-প্রধান পবরবার বা কাজ করার বয়সী 

বা প্রাপ্তবয়স্ক সেসয না থাকা পবরবার, বপেবিউবে বযজক্ত থাকা পবরবার এবাং বড় পবরবার বা উচ্চ বনভেরতার অনুপাত 

থাকা পবরবার। সাোজজক-সাাংসৃ্কবতক ধারণা এবাং নারীদের চলাদফরার স্বাধীনতা ও আইজজএর সুদো  প্রাবপ্তর সম্ভাবনা 

খব েকারী অনযানয বাধার কারদণ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সেসয না থাকা পবরবারগুদলা কাদজর সুদো  মপদত অদপক্ষাকৃত 

মববশ চযাদলদের সম্মুখীন িয়। এ কারদণ এই পবরবারগুদলাদক খােয চাবিোর েত মেৌবলক চাবিো পূরদণ সিায়তা বা 

অনযদের সিদোব তার উপর উচ্চোত্রায় বনভেরশীল বিসাদব মেখা িদয়দছ। এই পবরবারগুদলা মেো সাংগ্রদির আদ র 

সাত বেদন খাদেযর অভাদব নানাববধ খােয-ববষয়ক োবনদয় মনওয়ার মকৌশল গ্রিণ এবাং মসই সাদথ মেো সাংগ্রদির 

আদ র ৩০ বেদন মেৌবলক চাবিো পূরদণর অদথ ের অভাদব খােয ও অদথ ের একোত্র উৎস বিসাদব খােয মরশন অথবা 

আত্মীয় বা পবরবচতজনদের সিদোব তার উপর বনভের করার কথা উদেখদো য িাদর মববশ জাবনদয়দছ। মসই সাদথ 

অবধকাাংশ নারী সেসয থাকা পবরবারগুদলা সুরক্ষা মসবা ও স্বাস্থয সুববধা মপদত, বশশুদের পড়াদশানা চাবলদয় বনদত এবাং 

োনববক সিায়তাকারীদের সাদথ মো াদোদ  ও তথয মপদত বড় চযাদলদের সম্মুখীন িদত পাদর। বপেবিউবে থাকা 

পবরবারগুদলাও জরুরী ও খােয-ববষয়ক োবনদয় মনওয়ার মকৌশল গ্রিদণর কথা উদেখদো য িাদর মববশ জাবনদয়দছ। 

পবরদশদষ, বড় পবরবারগুদলাও মেো সাংগ্রদির আদ র ৩০ বেদন মেৌবলক চাবিো পূরদণর অদথ ের অভাদব জরুরী 

োবনদয় মনওয়ার মকৌশল গ্রিদনর কথা উদেখদো য িাদর মববশ জাবনদয়দছ। 
 

চাবিোর অবস্থার অবনবত ও োবনদয় মনওয়ার সক্ষেতা গুরুতরভাদব কদে োওয়া এবাং মসই সাদথ েিাোরীর বববতেন ও 

অবযািতভাদব োনববক কাে েক্রে পবরচালনা করার সাদথ সাদথ স্বাভাববকভাদবই দ্রতু বতদত পবরবতেনশীল চাবিো 

ববদবচনা করদল মেখা োয় বনকে ও অেূর ভববষযদত প্রোণ-বভবিক কাে েক্রে পবরকল্পনা অবযািত রাখদত চাবিো ও 

মসবার ঘােবত  ভীরভাদব পে েদবক্ষণ কদর োওয়া খুবই গুরুত্বপূণ ে িদয় োড়ঁাদব। মেো সাংগ্রদির সেয় মে সুবনবেেি 

পবরবস্থবত ববরাজ করবছল মজ-এেএসএনএর ফলাফল তার তববশিয বনদেেশ কদর। খােযবনরাপিা, বচবকৎসা মসবা 

সিাদনর আচরণ ও স্বাদস্থযর উপর এর সম্ভাবয প্রভাব, বশক্ষা এবাং বশশু সুরক্ষা েঁুবক ও মসই সাদথ সাধারণ সুরক্ষা েঁুবক 

সম্পবকেত ববষয়গুদলা সি ববদশষ কদর প্রাপ্ত ফলাফদল প্রকাবশত সবদচদয় উদি জনক প্রবণতাগুদলা পবরবস্থবত 

পবরবতেদনর সাদথ সাদথ  ভীরভাদব পে েদবক্ষণ করা েরকার। 
 

এই েূলযায়দনর পবরবধ ও বাস্তব সীোবিতা ববদবচনা করদল মেখা োয় এদত তদথযর ঘােবত থাকা স্বাভাববক। প্রথেত, 

সুরক্ষা বযবস্থার উপর লকোউদনর প্রভাব, এবাং সুরক্ষা-সম্পবকেত ঘেনা এবাং পবরবার ও বযজক্ত ত কলযাদণর উপর 

মসগুদলার প্রভাব সম্পদকে অবতবরক্ত তথয মনবতবাচক প্রবণতার কাে েকর মোকাদবলায় সািােয করদত পাদর। বিতীয়ত, 

সবদচদয় েঁুবকপূণ ে পবরবারগুদলার উপর মকাবভে-১৯ প্রােুভোব ও এর বনয়ন্ত্রণ বযবস্থার প্রভাব ভাদলাভাদব বুেদত পারদল 

তা িয়ত মসগুদলা েরূ করদত সিদোব তা করদব। উভয় মক্ষদত্রই সতকেভাদব পবরকবল্পত বযজক্তর উপবস্থবতদত মেো 

সাংগ্রি পিবত প্রদয়াজন িদব। 
 

বববভন্ন ধরদণর মসবা প্রাবপ্তদত বববভন্ন মশ্রণীর পবরবার ও বযজক্তর সম্মুখীন িওয়া প্রধান বাধাসেূদির আরও ভাদলা একটে 

েূলযায়ন েীঘ েদেয়াদে এবাং ভববষযৎ এেএসএনএর মপ্রবক্ষদত পরবতীকাদল েঁুবক কোদত ভূবেকা রাখদত পাদর।  
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পল্টরল্টশষ্ট 
 

 

পবরবশি 1: প্রবতটে ইউবনয়দন সম্পন্ন  ৃিস্থাবল জবরপ 

েক 1 ইউবনয়দনর জনসাংখযা এবাং লবক্ষত নূযনতে জবরপ সাংখযার ববপরীদত প্রবতটে ইউবনয়দন সম্পন্ন িওয়া জবরদপর তাবলকা 

উপগেল্া ইউল্টনয়ন 
যমাট পল্টরবাগরর 

েংখযা 

ল্ল্টেত নূযনতম 

েল্টরপ েংখযা 

েম্পন্ন িওয়া েল্টরপ 

েংখযা 

উল্টখয়া 

রাজাপালাং 10,596 106 144 

িলবেয়াপালাং 9,006 90 34 

জাবলয়াপালাং 8,511 85 113 

রত্নাপালাং 4,238 42 65 

পালাংখালী 5,589 56 86 

যটকনাফ 

িীলা 8,271 70 90 

সাবরাাং 9,970 84 107 

মিায়াইকযাং 8,867 75 91 

বািারছড়া 4,832 41 60 

মেকনাফ (মপৌরসভা 

সি) 
13,219 112 121 

যমাট 83,099 761 911 
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পবরবশি 2: মজন্ডার ও কযাম্প অনুসাদর সম্পন্ন িওয়া প্রধান তথযোতা সাক্ষাৎকার 

 

েক 2 সােবগ্রকভাদব ও অাংশগ্রিণকারীর মজন্ডার অনুসাদর প্রবতটে ইউবনয়দন সম্পন্ন িওয়া প্রধান তথযোতা সাক্ষাৎকাদরর তাবলকা 

উপগেল্া ইউল্টনয়ন নারী প রুষ্ যমাট 

উল্টখয়া 

রাজাপালাং - - - 

িলবেয়াপালাং - - - 

জাবলয়াপালাং 1 3 4 

রত্নাপালাং - - - 

পালাংখালী 1 3 4 

যটকনাফ 

িীলা 2 2 4 

সাবরাাং - - - 

মিায়াইকযাং 1 2 3 

বািারছড়া 2 2 4 

মেকনাফ সের 3 1 4 

মেকনাফ মপৌরসভা - - - 

যমাট 10 13 23 
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পবরবশি 3: জবরপকারী প্রবশক্ষদণর এদজন্ডা 

 

ল্টচত্র 38 জবরপকারী প্রবশক্ষদণর এদজন্ডা (শরণাথী ও স্থানীয় জনদ াষ্ঠীদত জবরদপর জনয) 

 

এগেন্ডা 

মাল্টি-যেক্টর চাল্টিদা মূল্যায়ন প্রল্টশেণ, ে ল্াই ২০২০ 

(ইউএনএইচল্টেআর/ল্টরচ দ্বারা য ৌথভাগব পল্টরচাল্টল্ত) 

 

উগেশয/োমল্টগ্রক ল্েয –  

উচ্চ ও তনবতক োনসম্পন্ন োবি-মসক্টর চাবিো েূলযায়দনর কাদজ মেো সাংগ্রি কাে েক্রে পবরচালনার জনয জবরপকারীদের েক্ষতা ও সক্ষেতা 

ততবর, শজক্তশালী ও উন্নত করা। 

ল্টশেণীয় ল্টবষ্য় –  

- োবি-মসক্টর চাবিো েূলযায়দনর লক্ষয ও উদেশয মবাো 

-  দবষণা নীবত সম্পদকে জ্ঞান ও তা মবাো (ম াপনীয়তা, অববিত সম্মবত, মকানও ক্ষবত নয়) 

- প্রশ্নপত্র  ভীরভাদব মবাো 

েময় –  

- অনুগ্রি কদর এই সেয়সূচী েদন রাখনু: েকাল্ ৮:৩০ এ শুরু এবাং ল্টবকাল্ ৫:৩০ এ যশষ্। 

- সারাবেদন েুটে ১৫ বেবনদের ববরবত এবাং একটে েধযািদভাদজর ববরবত (১ ঘন্টা) মেওয়া িদব। 

- এদজন্ডার সেয়সূচী শুধুোত্র একটে বনদেেশনা। প্রল্টশেগণর স্থান - Hangouts/Skype 
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মন্তবয: প্রথে বেদনর প্রবশক্ষদণর প্রথোধ ে িদব সকল জবরপকারীর জনয, েবেও ভাষা প্রবশক্ষণ মেওয়া িদব শুধুোত্র কযাদম্প 

সাক্ষাৎকার পবরচালনাকারীদেরদক। একইভাদব বিতীয় বেদনর প্রথোদধ ে সকল জবরপকারী অাংশগ্রিণ করদব এবাং প্রথে বেদনর 

বিতীয়াদধ ে শরণাথী ও স্থানীয় জনদ াষ্ঠীর মেো সাংগ্রদির জনয তাদেরদক েুটে আলাো  ররুদপ ভা  কদর প্রবশক্ষণ মেওয়া িদব। 
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পবরবশি 4: েূলযায়দন সম্পকৃ্ত অাংশীোর ণ 

 

েক 3 েূলযায়দনর প্রবতটে ধাদপ সম্পৃক্ত অাংশীোর দণর তাবলকা 

মূল্যায়গনর র্াপ েমৃ্পক্ত অংশীদার ণ 

 দবষণা পবরকল্পনা 

এেএসএনএ টেেবিউজজ, ো আইএসবসজজর মনতৃত্বাধীন এবাং 

ইউএনএইচবসআর, আইওএে এনবপএে, এবসএবপএস ও বরদচর সেন্বদয় 

সাং টিত 

েুল ততবর মসক্টর অাংশীোর ণ, এেএসএনএ টেেবিউজজ 

জবরপকারী প্রবশক্ষণ মসক্টর অাংশীোর ণ, ইউএনএইচবসআর, বরচ 

মেো সাংগ্রি ইউএনএইচবসআর, আইওএে এনবপএে, বরচ 

মেো পবরচ্ছন্ন, প্রবতবলবপ ও অনবুাে করা বরচ 

মেো ববদেষণ এেএসএনএ টেেবিউজজ, মসক্টর অাংশীোর ণ 

মসদকন্ডাবর মেো পে োদলাচনা এবসএবপএস 

প্রচার এেএসএনএ টেেবিউজজ 
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www.humanitarianresponse.info/en/operations/bangladesh       

www.facebook.com/RohingyaResponseISCG/ 

www.twitter.com/Rohingya_ISCG 

http://www.humanitarianresponse.info/en/operations/bangladesh
http://www.facebook.com/RohingyaResponseISCG/
http://www.twitter.com/Rohingya_ISCG

