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এখাদে েদে রাখা প্রদ াজে মে মেৌর্থ োহি-মসক্টর চাহিো েূলযা দে (এেএসএেএ) প্রাপ্ত ফলাফলসেূি েূলযা ে 

সম্পন্ন িও ার সে কার তর্থয ও অেুধাবেদোগ্য হবষ  সম্পদকে ধারণা মে । োেহবক সাড়াোদের েত পহরবতেেশীল 

মপ্রক্ষাপদে এই পহরহিহতরও পহরবতেে ঘেদত পাদর। োেহবক সিা তা কাে েক্রে ও ত্রাণ হবতরণ বাড়দত বা কেদত 

পাদর, ো এই এেএসএেএ ও বতেোে পহরহিহতর োদে সাংগ্ৃিীত মেোর মপ্রক্ষাপদে পহরবতেে আেদত পাদর। 

 

এই প্রকাশোটে জাহতসাংদঘর শরণার্থী হবষ ক িাই কহেশোদরর (ইউএেএইচহসআর) কাে োলদ র সিদোহগ্তা  প্রস্তুত 

করা িদ দছ। এেএসএেএ টেেহিউজজ এই প্রকাশোর কেদেন্টগুদলার জেয এককভাদব ো ী র্থাকদব এবাং এগুদলাদক 

মকােভাদবই ইউএেএইচহসআদরর েৃটিভহঙ্গর বহিিঃপ্রকাশ বদল েদে করা োদব ো। 

 

ইউদরাপী  ইউহে দের আহর্থ েক সিদোহগ্তা  বাস্তবাহ ত োেহবক সিা তা কাে েক্রদের তর্থয এই েহর্থদত রদ দছ। 

এখাদে প্রকাহশত ধারণাসেূি মকােভাদবই ইউদরাপী  ইউহে দের আেুষ্ঠাহেক েতােদতর বহিিঃপ্রকাশ বদল েদে করা 

োদব ো এবাং এখাদে র্থাকা তদর্থযর মেদকােও সম্ভাবয বযবিাদরর জেয ইউদরাপী  কহেশে ো ী র্থাকদব ো। 

 

এই প্রকাশোটে আন্তজোহতক অহভবাসে সাংিার (আইওএে) সিদোহগ্তা  প্রস্তুত করা িদ দছ। এেএসএেএ 

টেেহিউজজ এই প্রকাশোর কেদেন্টগুদলার জেয এককভাদব ো ী র্থাকদব এবাং এগুদলাদক মকােভাদবই আইওএদের 

েৃটিভহঙ্গর বহিিঃপ্রকাশ বদল েদে করা োদব ো।  
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মূল্ োরেংয়েপ 
 

 

 

গ্ত চার েশক ধদর হে ােোদরর রাখাইে রাজয মর্থদক মরাহিঙ্গা শরণার্থীরা েদল েদল বাাংলাদেদশ পাহলদ  আসদছ। 

হবহভন্ন সেদ  সহিাংসতা ছহড়দ  পড়দল শরণার্থীরা বড় বড় েদল মেশতযাগ্ কদরদছ; হবদশষ কদর ১৯৭৮ সাদল, ১৯৯১ ও 

১৯৯২ সাদলর োোোজে সেদ  এবাং ২০১৭ সাদলর আগ্স্ট োদসর আদগ্ মছাে মছাে েদল তারা পাহলদ  আদস।1 ২০১৭ 

সাদলর আগ্স্ট োস মর্থদক আেুোহেক ৭,৪৫,০০০ মরাহিঙ্গা শরণার্থী বাাংলাদেদশর কক্সবাজার মজলা  পাহলদ  আদস, 

মেখাদে প্রা  ৮,৬০,০০০ শরণার্থী উহখ া ও মেকোফ উপদজলা  ৩৪ টে ক্যাম্পে বসবাস করদছ।2 

 

ক্যাম্পে হে হেত উপাজেে ও জীহবকার সুদোগ্ সীোবদ্ধ িও া  মরাহিঙ্গা শরণার্থীরা োেহবক সিা তার উপর 

উচ্চোত্রা  হেভেরশীল।3 এই সাংকে চতুর্থ ে বছদর পোপ েণ করদলও হেকে বা অেরূ ভহবষযদত শরণার্থীদের হে ােোদর 

হফদর োও া অহেজিত রদ  হগ্দ দছ।4 মসই সাদর্থ পহরকাঠাদোগ্ত সেসযা সাড়াোে কাে েক্রদে বযাঘাত সৃটি করদছ। 

এর েদধয রদ দছ ক্যাম্পে আেুষ্ঠাহেক হশক্ষার অভাব; অপে োপ্ত স্বািয, পাহে, প িঃহেষ্কাশে ও পহরচ্ছন্নতা (ও াশ) 

সুহবধা; এবাং বসতবাহড়র েুব েল অবকাঠাদো।5 মকাহভে-১৯ েিাোরীর প্রােুভোব ও ২০২০ সাদলর ২৪দশ োচে ক্যাম্পে 

জারীকৃত সাংহিি হে ন্ত্রণ বযবিা ২০২০ সাদলর অহধকাাংশ সে  জদুড় উচ্চোত্রা  ত্রাণ-হেভেরশীল শরণার্থী সম্প্রোদ  

োেহবক সিা তা ও মসবাোে আরও গুরুতরভাদব সীোবদ্ধ কদরদছ। এসেদ  শুধুোত্র িাদত মগ্াো কদ কটে জরুরী 

মসবা প্রোে করার ফদল6 সম্ভবত প্রাক-হবেযোে চাহিো আরও মবদড়দছ। তাই সম্ভাবয উচ্চ চাহিো মেোদত ২০২১ সাদল 

হেরবজচ্ছন্ন সিা তা ও কাে েকরভাদব অগ্রাহধকার হেব োচদের প্রদ াজে িদব। 

 

সাড়াোে কাে েক্রে প্রার্থহেক জরুরী অবিা মর্থদক এহগ্দ  োও া  কাে েকরী আন্ত-মসক্টরাল কাে েক্রে পহরকল্পো ও 

বাস্তবা দের জেয প্রহতহে ত শরণার্থীদের চাহিো ও েুুঁ হকর িালোগ্াে তদর্থযর মোগ্াে মেও া প্রদ াজে। মসই সাদর্থ 

২০২১ সাদল অগ্রাহধকারেূলক প্রদ াজেগুদলা সম্পূণ েরূদপ বুেদত মকাহভে-১৯ প্রােুভোব এবাং গ্ৃিিাহল পে োদ র োহি-

মসক্টরাল চাহিো, সক্ষেতা ও মসবা প্রাহপ্তর উপর এ সম্পহকেত হে ন্ত্রণ বযবিা মবাোর েরকার িদব। এই মপ্রক্ষাপদে 

মরাহিঙ্গা শরণার্থীদের েদধয একটে মেৌর্থ োহি-মসক্টর চাহিো েূলযা ে (মজ-এেএসএেএ) কাে েক্রে পহরচালো করা 

ি । এর লক্ষয হছল স্ট্র্যাদেজজক এজক্সহকউটেভ গ্ররুপ (এসইজজ), আন্ত মসক্টর সেন্ব  গ্ররুপ (আইএসহসজজ) সহচবাল , 

মসক্টরসেূি ও মসক্টদরর অাংশীোরদের োেহবক সাড়াোে কাে েক্রদের প্রোণ-হভহিক মকৌশলগ্ত পহরকল্পো  তর্থয 

সরবরাি করা। ২০২১ মেৌর্থ সাড়াোে পহরকল্পো (মজআরহপ) ততহরদত একটে হবদিষণেূলক হভহি প্রোে করাও মজ-

এেএসএেএর লক্ষয হছল। পূব েবতী এেএসএেএগুদলা, হবদশষ কদর ২০১৯ মজ-এেএসএেএর উপর হভহি কদর এটে 

প্রস্তুত করা ি  োর লক্ষয িল সেদ র সাদর্থ সাদর্থ চাহিোর হববতেে ও মসবার ঘােহত মবাো সিজতর করা। এটে 

বাস্তবা ে করা ি  আইএসহসজজর তর্থয বযবিাপো ও েূলযা ে ও াহকোং গ্ররুদপর (আইএেএেহিউজজ) এেএসএেএ 

কাহরগ্হর ও াহকোং গ্ররুদপর (টেেহিউজজ) োধযদে, ো আইএসহসজজর মেতৃত্বাধীে এবাং জাহতসাংদঘর শরণার্থী হবষ ক 

িাই কহেশোর (ইউএেএইচহসআর), আন্তজোহতক অহভবাসে সাংিা চাহিো ও জেসাংখযা পে েদবক্ষণ (আইওএে 

এেহপএে), এহসএহপএস ও হরদচর সেন্বদ  গ্টঠত। ট্রােদেেরসর উইোউে বেোস ে (টেেহিউহব) অহতহরক্ত কাহরগ্হর 

 
1 Zakaria, F. (2019), “Religion, mass violence, and illiberal regimes: Recent research on the Rohingya in Myanmar”, Journal of Current Southeast Asian Affairs, 

38(1), pp. 98 – 111. 
2 Inter Sector Coordination Group (ISCG), Situation Report Rohingya Refugee Crisis, Cox’s Bazar, Bangladesh, June 2020 (Cox’s Bazar, 2020a). Available here 

(accessed 13 November 2020). 
3 World Food Programme (WFP), Refugee influx emergency vulnerability assessment (REVA) – Cox’s Bazar, Bangladesh (April 2020) (Cox’s Bazar, 2020a). 

Available here (accessed 13 November 2020). 
4 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). 
5 েহিউএফহপ, ২০২০এ; আইহসজজ, ২০১৯। 
6 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 13 November 2020); Government of The People’s Republic of Bangladesh, Office of the Refugee Relief and Repatriation Commissioner, 
Restricted Programme in Light of Covid-19 (Letter No-749) (Cox’s Bazar, 2020). Available here (accessed 13 November 2020). 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/bgd_report_2019_jmsna_refugee_community_december_2019_to_share_v3.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://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP-0000115837.pdf
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/303-a-sustainable-policy-for-rohingya.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/covid-19_addendum_rohingya_refugee_response_020720.pdf
http://rrrc.gov.bd/site/notices/63c9dff7-e7a9-4975-b43b-5553ae4b461a/Restricted-Programme-in-Light-of-Covid-19-Letter-No-749
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সিদোহগ্তা প্রোে কদরদছ। গ্দবষণা পহরকল্পো, মেো সাংগ্রদির প্রস্তুহত এবাং ফলাফল ও হবদিষণসেূদির আদলাচো  

মসক্টরগুদলা সজক্র ভাদব সমৃ্পক্ত হছল। 

 

মজ-এেএসএেএ উহখ া ও মেকোফ উপদজলার ৩৪ টে ক্যাম্পে বসবাসরত সকল মরাহিঙ্গা শরণার্থী পহরবারদক লক্ষয 

হিসাদব হেহেেি কদর। আওতাধীে মসক্টরসেূদির েদধয হছল খাদ্যনিরাপত্তা, ও াশ, আশ্র ণ ও েে-ফুে আইদেে 

(এেএফআই), সাইে বযবিাপো ও সাইে উন্ন ে (এসএেএসহে), হশশু সুরক্ষা ও মজন্ডার-হভহিক সহিাংসতা সাব-মসক্টর 

হেদ  গ্টঠত সুরক্ষা মসক্টর, স্বািয, হশক্ষা, পুটি ও জেদগ্াষ্ঠীর সাদর্থ মোগ্াদোগ্ (হসেহিউহস) মসক্টর। এদত পহরোণগ্ত 

ও গুণগ্ত মেো সাংগ্রি করা ি । পহরোণগ্ত উপকরদণর জেয ইউএেএইচহসআর শরণার্থী হেবন্ধে মেোদবদজ র্থাকা 

পহরবারগুদলাদক েেুো হিসাদব ধরা ি । এখাদে অাংশগ্রিণকারীদের মজন্ডাদরর হভহিদত উপদজলা পে োদ  স্তরহবহশি 

একটে মপ্রাবাহবহলটে-মপ্রাপরশোল-েু-সাইজ (হপহপএস) তেব েেুো চ ে পদ্ধহত বযবহৃত ি  এবাং ক্যাে পে োদ  একটে 

হপহপএস েেুো পদ্ধহত বযবহৃত ি । এই ফলাফলসেূি েেুো কাঠাদোদত অন্তভুেক্ত মলাকসাংখযা অর্থ োৎ 

ইউএেএইচহসআর শরণার্থী হেবন্ধে মেোদবদজ মফাে েম্বর সি হেবহন্ধত ও মোবাইল মেেও াদকের আওতাধীে 

এলাকা  বসবাসকারী পহরবারসেূি উপদজলা পে োদ  ৯৫% সম্ভাবয হেভেরদোগ্যতা  ও ৫% তররুটের সম্ভাবো  হেদেেশ 

কদর। ২০২০ সাদলর ২৭দশ জলুাই মর্থদক ১২ই আগ্স্ট পে েন্ত সব েদোে ৮৩৬ টে সাক্ষাৎকার মেও া ি । পৃর্থক আর্থ ে-

সাোজজক তবহশিয সম্বহলত পহরবারসেূদির তদর্থযর েদধয উদেখদোগ্য পহরসাংখযােগ্ত পার্থ েকয শোক্ত করদত প্রার্থহেক 

বণ েোেূলক হবদিষণ ও এর েূলযা ে পহরচালো করা ি  এবাং মেখাদে সম্ভব িদ দছ মসখাদে ২০১৯ ও ২০২০ সাদলর 

ফলাফদলর েদধয তুলোেূলক হবদিষণও করা ি । পহরোণগ্ত মেো সাংগ্রদির সম্পরূক হিসাদব, প্রাপ্ত তর্থযসেূি 

প্রাসহঙ্গকীকরণ ও েুজক্তগ্রািয করদত এবাং হবহভন্ন মসক্টদরর ফলাফদলর েদধয গুণগ্ত সােৃশয হেণ েদ  গুণগ্ত প্রধাে 

তর্থযোতা সাক্ষাৎকার (মকআইআই) বযবিার করা ি । েুবক, োরী ও ব স্ক কহেটের সেসয, ইোে, িক প্রধাে ও 

সিকারী িক প্রধােগ্দণর সাদর্থ ২০২০ সাদলর ২০ মর্থদক ২৭দশ আগ্স্ট পে েন্ত সব েদোে ৪০ টে মকআইআই পহরচালো 

করা ি । 

 

পহরোণগ্ত ও গুণগ্ত মেো সাংগ্রি কাে েক্রে মফাদের োধযদে পহরচালো করা ি । এর ফদল সাংগ্ৃিীত তদর্থযর ধরণ 

ও পহরোণ সীোবদ্ধ িদ  ো  এবাং েেুো কাঠাদোদত অন্তভুেক্ত মলাকসাংখযা সীহেত িদ  ো । মকআইআই ও 

মসদকন্ডাহর মেো পে োদলাচো এবাং মসই সাদর্থ েেুো সাংগ্রদির পদ্ধহত এসকল সীোবদ্ধতার প্রভাব প্রশেদে সক্ষে 

িদলও ফলাফলসেূি বযাখযা করার সে  সম্ভাবয ঘােহত ও পক্ষপাহতত্ব োর্থা  রাখা উহচৎ; মেেে গ্ৃিিাহল জহরপ মর্থদক 

স্পশ েকাতর হবষ সেূি বাে মেও ার পহরণাে, পুরুষদের ও অদপক্ষাকৃত মবহশ হশহক্ষত পহরবাদর মফাদের োহলকাো 

সাোেয মবহশ র্থাকা এবাং মসই সাদর্থ সবগুদলা কযাদম্প সোেভাদব ম াবাইল মিটওয়াক্ক ো র্থাকা। সবদশদষ, বতেোে 

চাহিো হেজিতভাদব মকাহভে-১৯ প্রােুভোব ও সাংহিি হে ন্ত্রণ বযবিার মপ্রহক্ষদত বযাখযা করা মগ্দলও, এই হে ন্ত্রণ বযবিা 

আদরাহপত ো িও ার মক্ষদত্র সম্ভাবয চাহিোর হবদিষণ এই েূলযা দের আওতার বাইদর মর্থদক ো । এ কারদণ প্রাপ্ত 

ফলাফলসেূিদক বতেোে চাহিোর একটে সারসাংদক্ষপ হিসাদব হবদবচো করা ি ; লকোউে বা মকাহভে-১৯ হে ন্ত্রণ 

বযবিার মকােও েূলযা ে হিসাদব ে । 
 

প্রাপ্ত প্রধাে ফলাফল 
 

মকাহভে-১৯ হে ন্ত্রণ বযবিা ত্রাণ কা থক্রম মারাত্মকভায়ে োধাগ্রস্ত কয়র এবাং উচ্চোত্রা  ত্রাণ-হেভেরশীল শরণার্থী 

পহরবারগুদলার স্বল্টনভথরতার েুয় াগ ও নগদ অথ থ প্রাল্টি েীমােদ্ধ কয়র যদয়। এই প্রােুভোব ও সাংহিি হে ন্ত্রণ 

বযবিার কারদণ হবদশষ কদর খাদ্যনিরাপত্তা, হচহকৎসা মসবা সন্ধাদের আচরণ, হশক্ষা ও (হশশু) সুরক্ষা হবষ ক চাহিো 

২০১৯ সাদলর তুলো  মবদড় ো ।7 একই সাদর্থ পহরবারগুদলার চাহিো মেোদোর সক্ষেতা ও মসবার ঘােহতর সাদর্থ 

োহেদ  মেও ার ক্ষেতা - মেেে বষ ো  বসতবাহড়র ক্ষহতর েত পুেরাবৃহি িও া ঘেোগুদলা - েুটেই উদেখদোগ্য িাদর 

কদেদছ। এর ফদল পল্টরোরগুয়ল্া ক্রমেধ থমানভায়ে আরও চরম মাল্টনয়য় যনওয়ার যকৌশয়ল্র ল্টদয়ক ঝুুঁ য়ক 

 
7 আইএসহসজজ, ২০১৯। 
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পয়েয়ে। এটে পহরবতেে করা ো মগ্দল পহরবার ও বযজক্ত কলযাদণর উপর েীঘ েদে ােী মেহতবাচক প্রহতজক্র ার শঙ্কা 

রদ দছ। মকাহভে-১৯ এর আদগ্ োরা সবদচদ  মবহশ ঝ ুঁ নক্পূর্ ক অবস্থায় হছল তারাই আবার এর মসদকন্ডাহর প্রভাব দ্বারা 

সবদচদ  মবহশ ক্ষহতগ্রস্ত িদত পাদর। 

 

পল্টরোয়রর অগ্রাল্টধকার যদওয়া চাল্টিদার ময়ধয ল্টেল্ েেতোল্টের উপকরণ (৬৩% পল্টরোর তায়দর েেয়চয়য় 

গুরুত্বপূণ থ ল্টতনটি চাল্টিদার ময়ধয একটি ল্টিোয়ে উয়েখ কয়রয়ে), খাদয প্রাল্টি (৬০%) এেং উপােথনয় াগয 

কাে (আইজেএ) প্রাল্টি (৪১%)। হবদশষ কদর বসতবাহড়র উপকরণ ও আইজজএদক গুরুত্বপূণ ে চাহিো হিসাদব গ্ণয 

করা পহরবাদরর অেুপাত (২০১৯ সাদল ের্থাক্রদে ৪৭% ও ২২%) ২০১৯ সাদলর তুলো 8 উদেখদোগ্য িাদর মবদড়দছ ো 

সম্ভবত েগ্ে অর্থ ে প্রাহপ্ত এবাং মসই সাদর্থ পরবতীকাদল স্বতন্ত্রভাদব বসতবাহড়র উপকরণ প্রাহপ্তর উপর মকাহভে-১৯ 

প্রােুভোদবর প্রভাদবর প্রহতফলে। োরী অাংশগ্রিণকারী র্থাকা পহরবারগুদলা হেরাপে ও কাে েকর লযাটট্রে এবাং মসই সাদর্থ 

হবেুযৎ প্রাহপ্তর উপদরও গুরুত্বাদরাপ কদর। 

 

মকাহভে-১৯ হে ন্ত্রণ বযবিার বাধার েদধযও হকছু হকছু মসবার পহরহধ হবসরতৃত হছল।  ল্টদও যকাল্টভড-১৯ এর আয়গ 

যথয়কই ল্টেদযমান ল্টকেু যেোর ঘািল্টতও এই েময়য় েিাল্ ল্টেল্। 

 

অল্টধকাংশ পল্টরোর (৬৯%) তায়দর েেতোল্টে ল্টনয়য় েমেযার কথা োল্টনয়য়য়ে। সরাসহর মকাহভে-১৯ 

প্রােুভোদবর কারদণ বসতবাহড়র সেসযার সৃটি ো িদলও েীল্টমত ও ল্টেল্ল্টিত েিয় াল্টগতার কারয়ণ েমেযাগুয়ল্ার 

েমাধান করা কটিন িয়য় পয়ে। বসতবাহড় ও সেস্ত ক্যাম্পে আদলার অভাব মর্থদক ো । ৫৮% পহরবার এ সম্পদকে 

অহভদোগ্ কদর। এটে হবদশষ কদর োরী ও কেযাহশশুদের জেয েুরো ঝুুঁ ল্টকর অবেহত ঘো  এবাং সন্ধযার পর 

পহরবারগুদলার সাধারণ কাজকে ে হবহিত কদর।  মসই সাদর্থ ক্যাম্পে বজেয বযািাপো একটে সেসযা হিসাদব রদ  

হগ্দ দছ। ২৭% পহরবার মেো সাংগ্রদির আদগ্র ৩০ হেদের েদধয তাদের বসতবাহড়র আদশপাদশ প্রা ই বা সবসে  

েৃশযোে বজেয পাও ার অহভদোগ্ কদর। 

 

সম্ভবত খাদয েিায়তার বেল্টচত্রয কয়ম  াওয়ায় এবাং ল্টেল্টভন্ন ধরয়ণর স্বল্টনভথরতা কা থক্রম ও নগদ অথ থ 

েিয় াল্টগতা ল্টেল্টিত িওয়ার কারয়ণ মকাহভে-১৯ েিাোরীর সে  সম্পূরক খােয কাে েক্রে সাংহিি খােয গ্রিণ 

মস্কাদরর (এফহসএস) অবেহত ঘদেদছ। সুহেহেেিভাদব, হেম্ন এফহসএস র্থাকা পহরবাদরর অেুপাত ২০১৯ সাদল ৫% মর্থদক 

মবদড় ২০২০ সাদল  ১৫% িদ দছ মেখাদে গ্রিণদোগ্য এফহসএস র্থাকা পহরবাদরর অেুপাত ২০১৯ সাদল ৫৪% মর্থদক 

কদে ২০২০ সাদল ৩৫% িদ দছ।9 মকাহভে-১৯ এর প্রােুভোদব হেবন্ধে সেসযা সোধাে ও সিা তা কােে িালোগ্াে 

করার োেবসম্পে কদে োও ার কারদণ ল্টনেন্ধয়নর তথয িাল্নাগাদ করার চযায়ল্ঞ্জ আরও মবদড় ো  ো সম্ভবত 

লকোউদের সে  ক্যাম্পে আসা পহরবারগুদলার খােয সিা তা প্রাহপ্ত জটেল কদর মতাদল। সােহগ্রকভাদব অদেক 

মবহশ পহরবার (৭১%) মেো সাংগ্রদির আদগ্র সাত হেদের েদধয অপে োপ্ত খাদেযর কারদণ খাদয-ল্টেষয়ক মাল্টনয়য় 

যনওয়ার যকৌশল্ গ্রিদণর কর্থা জাহেদ দছ, ো আবারও সম্ভাবয খায়দযর অপ্রতুল্তা ও খাদযগ্রিয়ণর ঘািল্টত হেদেেশ 

কদর। 

 

মসই সাদর্থ ল্টচল্টকৎো যেো েন্ধায়নর আচরয়ণর উপর যকাল্টভড-১৯ এর প্রভায়ে স্বাস্থ্য ল্টেষয়ক োমল্টগ্রক 

ফল্াফল্ িয়ত যনল্টতোচকভায়ে প্রভাল্টেত িয়য়য়ে। হচহকৎসা করা প্রদ াজে এেে অসুি বযজক্তর অেুপাত ২০১৯ 

সাদল ৩৫%10 মর্থদক কদে ২০২০ সাদল ৯% িদ দছ। সম্ভবত এটে োেুদষর েখে হচহকৎসা প্রদ াজে তখে তা চাও ার 

অেুপাত কদে োও া হেদেেশ কদর এবাং হচহকৎসা মসবা সন্ধাদের আচরদণর অবেহত মবাো । 

 

 
8 ISCG, Joint Multi-Sector Needs Assessment (J-MSNA), Rohingya Refugees, Cox’s Bazar, Bangladesh, September 2019 (Cox’s Bazar, 2019). Available here 

(accessed 13 November 2020). 
9 আইহবআইহে। 
10 আইহবআইহে। 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/bgd_report_2019_jmsna_refugee_community_december_2019_to_share_v3.pdf
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এছাড়াও কা থকর য াগায় াগ ও এ ধরয়ণর কা থক্রয়মর েযাপায়র েয়চতনতার অভাে এবাং সম্ভবত এগুদলার 

সুহবধা সম্পদকে হবস্তাহরত ো জাোর কারদণ ৬ যথয়ক ৫৯ মাে েয়েী ৪০% ল্টশশু পুটিকর খাদয কা থক্রয়ম েম্পৃক্ত 

িয়ল্টন বদল জাো ো ।11 

 

ল্টকয়শার-ল্টকয়শারীয়দর, ল্টেয়শষ কয়র ল্টকয়শারীয়দর, ল্টশো কা থক্রয়ম েম্পৃক্তকরয়ণর িার কম রয়য় ল্টগয়য়য়ে। 

মকাহভে-১৯ হে ন্ত্রণ বযবিার কারদণ েতহেে অিা ী হশক্ষা মকন্দ্র (টেএলহস) বন্ধ র্থাকদব ততহেে এই ঘােহত মবদড় 

োও ার সম্ভাবো র্থাকদব। মসদকন্ডাহর মেো হেদেেশ কদর মে হশক্ষা মকন্দ্র বন্ধ র্থাকার সম্ভাবয েীঘ েদে ােী প্রভাব খুবই 

হচন্তার হবষ  িদ  ো ুঁড়াদব। হশশুরা, হবদশষ কদর মেদ রা, েতহেে হবেযালদ র বাইদর র্থাকদব, তাুঁদের হফদর আসার 

সম্ভাবো তত কদে োদব।12 

 

যকাল্টভড-১৯ প্রাদভুথায়ের পর ল্টশো যেো েন্ধ িয়য়  াওয়া সাধারণভাদব পহরবারসেূি ও প্রধাে তর্থযোতাদের 

(মকআই) েদধয একটে বড় উদদ্বগ্ ততহর কদরদছ। একহেদক অহধকাাংশ পহরবার (৬২%) তাুঁদের হশশুদেরদক বাড়ীদত 

পড়ার সুদোগ্ কদর হেদত চযাদলদের সম্মুখীে িও ার কর্থা জাহেদ দছ, ো এধরয়ণর ল্টরয়মাি ল্টশোর কা থকাল্টরতা 

েীমােদ্ধ কয়র যদয়। অপরহেদক প্রাতযহিক কাজ ও টেএলহসদত োও া বাধাগ্রস্ত িও া  মকআইরা হশশুদের ভহবষযত 

হেদ  উহদ্বগ্ন। পহরবারগুদলা তাুঁদের কহেউহেটেদত ল্টশশু েুরো েমেযা যেয়ে  াওয়ার অহভদোগ্ কদরদছ, হবদশষ 

কদর হশশুশ্রে ও হশশু িাহরদ  োও া। ১৬% পহরবার কহেউহেটেগুদলাদত এই েুটে সেসযাই মবদড় োও ার কর্থা 

জাহেদ দছ। মকাহভে-১৯ হে ন্ত্রণ বযবিা চালু িও ার পর ক্যাম্পে েুরো প্রদানকারীয়দর েংখযা েীল্টমত িদ  পড়া  

সুরক্ষা েুুঁ হকর অবেহত িও ার প্রভাব সম্ভবত আরও ঘেীভূত িদ দছ। 

 

চাহিোর অবিার অবেহত এবাং মসই সাদর্থ স্বহেভেরতা কাে েক্রে, েগ্ে অর্থ ে ও অেযােয সিদোহগ্তা কদে োও া  

মাল্টনয়য় যনওয়ার েেমতা কয়ম ল্টগয়য়য়ে। পহরবারগুদলা মেদিতু েগ্ে অর্থ ে ও ক্যাম্পে সিদোহগ্তার অভাদব পূদব ে 

প্রচহলত োহেদ  মেও ার মকৌশল, মেেে োকা ধার মেও া, সিা তা উপকরণ হবক্র  ও বাকীদত জজহেষপত্র মকোর 

উপর ভরসা করদত পারহছল ো, তাই সম্পহি ও সঞ্চ  কেদত র্থাকা সদেও এয়কর পর এক পল্টরোর দয়ু থাগ-

প থায়য়র মাল্টনয়য় যনওয়ার যকৌশল্ গ্রিণ কয়র। োহেদ  মেও ার সক্ষেতা এভাদব কদে োও া  পহরবারগুদলার 

ভল্টেষযৎ আরও ঝ ুঁ কিপূর্ ণ অবস্থায় পড়দত পাদর এবাং মসই সাদর্থ সিা তা মসবা বযািত িদত র্থাকার সম্ভাবো ও 

জীহবকার সুদোদগ্র অভাদবও একই পহরহিহত ততহর িদত পাদর। এটে পরবতীদত স্বাস্থ্য, 

খাদ্যকিরাপত্তাখাদ্যকিরাপত্তা ও পুটির উপর যনল্টতোচক প্রভাে যফল্য়ত পায়র এেং যেই োয়থ 

পল্টরোরগুয়ল্ায়ক চরম েুরো ঝুুঁ ল্টকয়ত যফয়ল্ ল্টদয়ত পায়র। 

 

য েকল্ পল্টরোর যকাল্টভড-১৯ এর আয়গ অয়পোকৃত যেল্টশ ঝ ুঁ নক্পূর্ ক অবস্থায় ল্টেল্ তারা িয়ত যকাল্টভড-১৯ 

প্রাদভুথায়ের যেয়কন্ডাল্টর প্রভায়ের ফয়ল্ েেয়চয়য় যেল্টশ ঝুুঁ ল্টকয়ত রয়য়য়ে।  এদের েদধয রদ দছ োরী-প্রধাে 

পহরবার বা কাজ করার ব সী বা প্রাপ্তব স্ক সেসয ো র্থাকা পহরবার, প্রহতবন্ধী (হপেহিউহে) বযজক্ত র্থাকা পহরবার এবাং 

বড় পহরবার বা উচ্চ হেভেরতার অেুপাত র্থাকা পহরবার। প্রািেয়স্ক পুরুষ না থাকা পল্টরোর ও ল্টপডল্টিউল্টড থাকা 

পল্টরোয়রর েদধয মেো সাংগ্রদির আদগ্র সাত হেদে খাদেযর অভাদব খাদয-ল্টেষয়ক মাল্টনয়য় যনওয়ার যকৌশল্ গ্রিণ 

করার প্রেণতা উয়েখয় াগয িায়র যেল্টশ হছল বদল জাো হগ্দ দছ। মসই সাদর্থ প্রািেয়স্ক পুরুষ না থাকা 

পল্টরোরগুয়ল্া যকাল্টভড-১৯ এর প্রাদভুথায়ে যমৌল্টল্ক যেো প্রাল্টির েুয় াগ িারায়নার কথা েেয়চয়য় যেল্টশ 

োল্টনয়য়য়ে। ফলাফল আরও হেদেেশ কদর মে মানল্টেক েিায়তাকারীয়দর োয়থ যেল্টশেংখযক নারী থাকা 

 
11 কযাম্পগুদলাদত পুটিকর খােয কাে েক্রদে সমৃ্পক্ত করার িার উচ্চ িও ার আশা করা ি , কারণ এই কাে েক্রদে অপুি ও পুি হশশু/হপএলেহিউ 

ভহতে করা ি । 
12 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). 

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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পল্টরোয়রর কম য াগায় াগ রয়য়য়ে ো সিা তা কাে েক্রে পহরকল্পো  তাুঁদের সুহেহেেি চাহিো প্রহতফহলত িও ার 

উপর মেহতবাচক প্রভাব মফলদত পাদর। 

 

যকাল্টভড-১৯ প্রাদভুথায়ের পর েিায়তা প্রাল্টিয়ত পাল্টরোল্টরক েন্তুটি ল্টশো, আশ্রয়ণ, খাদয, োইি েযেস্থ্াপনা, 

স্বাস্থ্যয়েো ও পুটি েিায়তার যেয়ত্র েেয়চয়য় কয়ময়ে। এসকল সিা তা পাও ার কর্থা জাোদো পহরবাদরর 

অেুপাত মকাহভে-১৯ হে ন্ত্রণ বযবিা চালু িও ার পর সব েহেম্ন ১২ শতাাংশ (পুটি) মর্থদক সদব োচ্চ ৩৪ শতাাংশ (হশক্ষা) 

কদেদছ। মসই সাদর্থ েীল্টেকা, আশ্রয়ণ/এনএফআই, ল্টশো ও পুটি েিায়তা ল্টেষয়য় তয়থযর চাল্টিদা েেয়চয়য় 

যেল্টশ। ৩৭% মর্থদক ৭৮% পহরবার এ ধরদণর মসবা সম্পদকে পে োপ্ত তর্থয ো পাও ার অহভদোগ্ কদরদছ। এই হবষ টে 

সম্ভবত বতেোদে ও ভহবষযদত হেরবজচ্ছন্নভাদব এসকল মসবা প্রাহপ্তদত পহরবারগুদলার অহেি তা এবাং এসকল হবষদ  

পহরবারগুদলার সুস্পি তর্থয প্রাহপ্তর আকাঙ্ক্ষা হেদেেশ কদর; কারণ মকাহভে-১৯ হে ন্ত্রণ বযবিার সাদর্থ সাদর্থ এসকল 

মসবা সীহেত িদ  ো । 

 

চাহিোর অবিার অবেহত ও োহেদ  মেও ার সক্ষেতা গুরুতরভাদব কদে োও া এবাং মসই সাদর্থ েিাোরীর হববতেে 

ও অবযািতভাদব োেহবক কাে েক্রে পহরচালো করার সাদর্থ সাদর্থ স্বাভাহবকভাদবই দ্রতুগ্হতদত পহরবতেেশীল চাহিো 

হবদবচো করদল মেখা ো  হেকে ও অেরূ ভহবষযদত প্রোণ-হভহিক কাে েক্রে পহরকল্পো অবযািত রাখদত চাল্টিদা ও 

যেোর ঘািল্টত গভীরভায়ে প থয়েেণ কদর োও া খুবই গুরুত্বপূণ ে িদ  ো ুঁড়াদব। তাছাড়াও কাে েকরভাদব মেহতবাচক 

প্রবণতা মোকাদবলা  েুরো েযেস্থ্ার উপর ল্কডাউয়নর প্রভাে, েুরো েংল্টিি ঘিনা এেং পল্টরোর ও েযজক্ত 

কল্যায়ণর উপর যেগুয়ল্ার প্রভাে েম্পয়কথ অল্টতল্টরক্ত তথয প্রদ াজে। তেুপহর েেয়চয়য় ঝ ুঁ কিপূর্ ণ অবস্থায় 

থাকা পল্টরোয়রর উপর যকাল্টভড-১৯ প্রাদভুথাে ও েংল্টিি ল্টনয়ন্ত্রণ েযেস্থ্ার প্রভাে ভায়ল্া কয়র েুঝয়ত পারয়ল্ 

তা ি ত এগুদলা েূরীকরদণ কাে েকরভাদব সািােয করদব। উভ  মক্ষদত্রই ক্যাম্পে প্রদবশাহধকার পুেব েিাল ও 

সতকেভাদব পহরকহল্পত বযজক্তর উপহিহতদত মেো সাংগ্রি পদ্ধহত প্রদ াজে িদব। ল্টেল্টভন্ন ধরয়ণর যেো প্রাল্টিয়ত 

ল্টেল্টভন্ন যশ্রণীর পল্টরোর ও েযজক্তর েমু্মখীন িওয়া প্রধান োধােমূয়ির আরও ভায়ল্া একটি মূল্যায়ন েীঘ েদে াদে 

এবাং ভহবষযৎ এেএসএেএর মপ্রহক্ষদত পরবতীকাদল েুুঁ হক কোদত ভূহেকা রাখদত পাদর।  
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পহরহশি ৫: েূলযা দে সমৃ্পক্ত অাংশীোরগ্ণ ........................................................................................................................ 57 

file:///C:/Users/Cara%20KIELWEIN/Documents/MSNA/2020/MSNA/6Reporting/Report/JMSNA2020_Draft_Report_Refugee.docx%23_Toc58932406
file:///C:/Users/Cara%20KIELWEIN/Documents/MSNA/2020/MSNA/6Reporting/Report/JMSNA2020_Draft_Report_Refugee.docx%23_Toc58932406
file:///C:/Users/Cara%20KIELWEIN/Documents/MSNA/2020/MSNA/6Reporting/Report/JMSNA2020_Draft_Report_Refugee.docx%23_Toc58932408
file:///C:/Users/Cara%20KIELWEIN/Documents/MSNA/2020/MSNA/6Reporting/Report/JMSNA2020_Draft_Report_Refugee.docx%23_Toc58932408
file:///C:/Users/Cara%20KIELWEIN/Documents/MSNA/2020/MSNA/6Reporting/Report/JMSNA2020_Draft_Report_Refugee.docx%23_Toc58932412
file:///C:/Users/Cara%20KIELWEIN/Documents/MSNA/2020/MSNA/6Reporting/Report/JMSNA2020_Draft_Report_Refugee.docx%23_Toc58932412
file:///C:/Users/Cara%20KIELWEIN/Documents/MSNA/2020/MSNA/6Reporting/Report/JMSNA2020_Draft_Report_Refugee.docx%23_Toc58932413
file:///C:/Users/Cara%20KIELWEIN/Documents/MSNA/2020/MSNA/6Reporting/Report/JMSNA2020_Draft_Report_Refugee.docx%23_Toc58932413
file:///C:/Users/Cara%20KIELWEIN/Documents/MSNA/2020/MSNA/6Reporting/Report/JMSNA2020_Draft_Report_Refugee.docx%23_Toc58932422
file:///C:/Users/Cara%20KIELWEIN/Documents/MSNA/2020/MSNA/6Reporting/Report/JMSNA2020_Draft_Report_Refugee.docx%23_Toc58932422
file:///C:/Users/Cara%20KIELWEIN/Documents/MSNA/2020/MSNA/6Reporting/Report/JMSNA2020_Draft_Report_Refugee.docx%23_Toc58932428
file:///C:/Users/Cara%20KIELWEIN/Documents/MSNA/2020/MSNA/6Reporting/Report/JMSNA2020_Draft_Report_Refugee.docx%23_Toc58932428
file:///C:/Users/Cara%20KIELWEIN/Documents/MSNA/2020/MSNA/6Reporting/Report/JMSNA2020_Draft_Report_Refugee.docx%23_Toc58932429
file:///C:/Users/Cara%20KIELWEIN/Documents/MSNA/2020/MSNA/6Reporting/Report/JMSNA2020_Draft_Report_Refugee.docx%23_Toc58932429


য ৌথ মাল্টি-যেক্টর চাল্টিদা মূল্যায়ন (যে-এমএেএনএ), যরাল্টিঙ্গা শরণাথী 

9 

 

সাংহক্ষপ্ত োদের তাহলকা 

 

এএল্টপ   ক্ষহতগ্রস্ত জেদগ্াষ্ঠীর প্রহত ো বদ্ধতা 

ল্টেআইল্টে  কযাম্প-ইে-চাজে 

যকাল্টভড-১৯  কদরাোভাইরাস মরাগ্ ২০১৯ 

ল্টেডল্টিউল্টে  জেদগ্াষ্ঠীর সাদর্থ মোগ্াদোগ্ 

ল্টডএল্টপ   মেো হবদিষণ পহরকল্পো 

ল্টডল্টে   মজলা প্রশাসক 

ইল্টেএইচও  ইউদরাপী  োগ্হরক সুরক্ষা ও োেহবক সিা তা কাে েক্রদের েিাপহরচালক 

এফল্টেএন  পহরবার গ্ণো সাংখযা 

এফল্টেএে  খােয গ্রিণ মস্কার 

জেল্টেল্টভ   মজন্ডার-হভহিক সহিাংসতা 

আইজেএ  উপাজেেদোগ্য কাজ 

আইএমএডল্টিউজে তর্থয বযবিাপো ও েূলযা ে ও াহকোং গ্ররুপ 

আইএেল্টেজে  আন্ত মসক্টর সেন্ব  গ্ররুপ 

আইওএম এনল্টপএম আন্তজোহতক অহভবাসে সাংিা চাহিো ও জেসাংখযা পে েদবক্ষণ 

যে-এমএেএনএ মেৌর্থ োহি-মসক্টর চাহিো েূলযা ে 

যেআরল্টপ  মেৌর্থ সাড়াোে পহরকল্পো 

যকআই   প্রধাে তর্থযোতা 

যকআইআই  প্রধাে তর্থযোতা সাক্ষাৎকার 

এল্ল্টপজে  তরল মপদট্রাহল াে গ্যাস 

এনএফআই  েে-ফুে আইদেে 

এনজেও  মবসরকাহর সাংিা 

ল্টপএল্ডল্টিউ  গ্ভেবতী/স্তেযোেকারী োরী 

ল্টপল্টপএে  মপ্রাবাহবহলটে-মপ্রাপরশোল-েু-সাইজ 

ল্টপএেইএ  মেৌে সহিাংসতা ও হেে োতে মর্থদক সুরক্ষা 

ল্টপডল্টিউল্টড  প্রহতবন্ধী 

আরআরআরল্টে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রতযাবাসে কহেশোর 

এেল্টডআর  মসদকন্ডাহর মেো প্রহতদবেে 

এেইজে  স্ট্র্যাদেজজক এজক্সহকউটেভ গ্ররুপ 

এেজেল্টেল্টভ  মেৌে ও মজন্ডার-হভহিক সহিাংসতা 

এেএমএেল্টড  সাইে বযবিাপো ও সাইে উন্ন ে 

এেওল্টপ   স্টযান্ডােে অপাদরটোং পদ্ধহত 

টিএল্ল্টে  অিা ী হশক্ষা মকন্দ্র 

টিডল্টিউল্টে  ট্রােদেেরসর উইোউে বেোস ে 

টিডল্টিউজে  কাহরগ্হর ও াহকোং গ্ররুপ 

ইউএনএইচল্টেআর জাহতসাংদঘর শরণার্থী হবষ ক সাংিা 

ইউএনও  উপদজলা হেব োিী কে েকতো 

ওয়াশ   পাহে, প িঃহেষ্কাশে ও পহরচ্ছন্নতা 

ডল্টিউএফএে  োরী-বান্ধব মকন্দ্র 

ডল্টিউএফল্টপ  হবশ্ব খােয কে েসূচী 
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মভৌগ্হলক মশ্রণীহবেযাস 

যেল্া  বাাংলাদেদশর প্রশাসদের তৃতী  স্তর, ো হবভাদগ্র সাব-ইউহেে 

উপয়েল্া বাাংলাদেদশর প্রশাসদের চতুর্থ ে স্তর, ো মজলার সাব-ইউহেে 

হচত্র, ছক ও োেহচদত্রর তাহলকা 

ল্টচত্র 1 % অগ্রাহধকারেূলক চাহিোর কর্থা জাোদো পহরবার, সােহগ্রকভাদব এবাং অাংশগ্রিণকারীর মজন্ডার অেুসাদর (প্রধাে ৫ টে)22 

ল্টচত্র 2 % সিা তা পাও ার পছদের পদ্ধহত সম্পদকে জাোদো পহরবার ......................................................................................................23 

ল্টচত্র 3 % পহরবার মেো সাংগ্রদির আদগ্র চার সপ্তাদি রান্নার জ্বালাহের উৎস সম্পদকে জাো  ...............................................................23 

ল্টচত্র 4 সপ্তাদি গ্ড় হেদের সাংখযা েখে পহরবারগুদলা হবহভন্ন ধরদণর খাবার গ্রিণ কদরদছ ......................................................................25 

ল্টচত্র 5 % পহরবার মেো সাংগ্রদির আদগ্র ছ  োদস তাদের বসতবাহড় হেদ  সেসযার কর্থা জাো  ........................................................26 

ল্টচত্র 6 % পহরবার মেো সাংগ্রদির আদগ্র ছ  োদস সূে োদস্তর পর সাধারণ কাজকে ে করার জেয েদর্থি আদলা ো র্থাকার কর্থা জাো 

 ................................................................................................................................................................................................................................26 

ল্টচত্র 7 % পহরবার মেো সাংগ্রদির আদগ্র ছ  োদস তাদের বতেোে আশ্র দণ র্থাকার জেয ভাড়া মেও ার কর্থা জাো  .....................26 

ল্টচত্র 8 % পহরবার ৬ মর্থদক ৫৯ োস ব সী কেপদক্ষ একটে হশশু পুটিকর খােয কাে েক্রদে েুক্ত ো র্থাকার কর্থা জাো  .....................28 

ল্টচত্র 9 % পহরবার হেদজদের উপর মকাহভে-১৯ প্রােুভোদবর প্রভাদবর কর্থা জাো ....................................................................................29 

ল্টচত্র 10 % পহরবার, খােয গ্রিণ মস্কার অেুসাদর ................................................................................................................................................29 

ল্টচত্র 11 % পহরবার, েগ্ে অর্থ ে প্রাহপ্ত ও এফহসএস অেুসাদর (p-োে ≤ 0.0001) ...........................................................................................30 

ল্টচত্র 12 % বযজক্ত মেো সাংগ্রি করার আদগ্র ৩০ হেদে হচহকৎসা মসবা পাও ার জেয েদর্থি অসুি বা হে হেত স্বািয পরীক্ষার প্রদ াজে 

র্থাকার কর্থা জাো  ..............................................................................................................................................................................................31 

ল্টচত্র 13 % বযজক্ত মেো সাংগ্রি করার আদগ্র ৩০ হেদে হচহকৎসা মসবা পাও ার জেয েদর্থি অসুি বা হে হেত স্বািয পরীক্ষার প্রদ াজে 

র্থাকার কর্থা জাো , োদের জেয হচহকৎসা চাও া িদ দছ এবাং োরা এেজজও হিহেদক হচহকৎসা মচদ দছ ............................................31 

ল্টচত্র 14 % পহরবার োদের হচহকৎসা/হে হেত স্বািয পরীক্ষার প্রদ াজে হছল এেে একজে সেসয রদ দছ অর্থবা সাশ্র ী বা হেম্নোদের 

হচহকৎসা মচদ  মেো সাংগ্রি করার আদগ্র ৩০ হেদের েদধয েৃতুযবরণ কদরদছ এেে একজে সেসয হছল ...........................................31 

ল্টচত্র 15 % পহরবার োদের হশশুরা হরদোে পদ্ধহতদত পড়াদশাো করদছ ও চযাদলদের কর্থা জাহেদ দছ (েীল) এবাং % পহরবার োদের 

হশশুরা হরদোে পদ্ধহতদত পড়াদশাো করদছ ো ও এর কারণ জাহেদ দছ (ধূসর) .........................................................................................34 

ল্টচত্র 16 % পহরবার কেপদক্ষ একটে হশশু হরদোে পদ্ধহতদত পড়াদশাো করদছ ো বদল জাো , হশক্ষার সদব োচ্চ পে ো  অেুসাদর (p-

োে “মকাে আেুষ্ঠাহেক হশক্ষা মেই” (মপাস্ট-িক) ≤ 0.001) ..........................................................................................................................35 

ল্টচত্র 17 % পহরবার কেপদক্ষ একটে হশশু হরদোে পদ্ধহতদত পড়াদশাো করদছ ো বদল জাো , হেভেরশীলতার অেুপাত অেুসাদর (p-

োে ≤ 0.05) ...........................................................................................................................................................................................................35 

ল্টচত্র 18 % পহরবার কেপদক্ষ একটে হশশু হরদোে পদ্ধহতদত পড়াদশাো করদছ ো বদল জাো , স্বহেভেরতা কাে েক্রদের সুদোগ্/েগ্ে 

অর্থ ে সিা তা প্রাহপ্ত অেুসাদর (p-োে ≤ 0.05)....................................................................................................................................................35 

ল্টচত্র 19 % পহরবার জাহেদ দছ মকাহভে-১৯ প্রােুভোদবর পর মর্থদক চাহিো, পছে বা োেহবক সিা তা প্রোদের বযাপাদর তাদের সাদর্থ 

কোহচৎ আদলাচো করা িদ দছ বা এদকবাদরই করা ি হে (p-োে ≤ 0.001) ...............................................................................................37 
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ভূল্টমকা 
 

 

 

গ্ত চার েশক ধদর হে ােোদরর রাখাইে রাজয মর্থদক মরাহিঙ্গা শরণার্থীরা েদল েদল বাাংলাদেদশ পাহলদ  আসদছ। 

হবহভন্ন সেদ  সহিাংসতা ছহড়দ  পড়দল শরণার্থীরা বড় বড় েদল মেশতযাগ্ কদরদছ; হবদশষ কদর ১৯৭৮ সাদল, ১৯৯১ ও 

১৯৯২ সাদলর োোোজে সেদ  এবাং ২০১৭ সাদলর আগ্স্ট োদসর আদগ্ মছাে মছাে েদল।13 ২০১৭ সাদলর আগ্স্ট 

োস মর্থদক আেুোহেক ৭,৪৫,০০০ মরাহিঙ্গা শরণার্থী বাাংলাদেদশর কক্সবাজার মজলা  পাহলদ  আদস, মেখাদে প্রা  

৮,৬০,০০০ শরণার্থী উহখ া ও মেকোফ উপদজলা  ৩৪ টে ক্যাম্পে বসবাস করদছ।14 

 

বাস্তুচুযহতর আদগ্ই মরাহিঙ্গারা হে ােোদর মেৌহলক মসবা মপদত ও চাহিো মেোদত চযাদলদের সম্মুখীে িত।15 এটে 

প্রহতফহলত ি  বাাংলাদেদশ বসবাসকারী মরাহিঙ্গা শরণার্থীদের হেম্ন হশক্ষাগ্ত মোগ্যতার – স্বতন্ত্রভাদব ও হে ােোদরর 

গ্ড় হশক্ষার িার হবদবচো  - েত হবষ গুদলার েধয হেদ ।16 ২০১৭ সাদল হবপুল সাংখযক োেুষ মেশতযাদগ্র আদগ্ 

রাখাইে রাদজযর মোে জেসাংখযার এক-তৃতী াাংশ হছল মরাহিঙ্গা োদের োহরদ্রয হে ােোদরর গ্ড় োহরদদ্রযর িাদরর প্রা  

হদ্বগুণ হছল। মেশান্তদরর সে  গ্ৃিিাহল পে োদ র েহরদ্রতা সম্ভবত আরও বৃজদ্ধ মপদ দছ। বিুসাংখযক শরণার্থী হশশু 

হে ােোদর কখেও মকাে টেকা পা হে এবাং রাখাইে রাদজয মরকেে করা গুরুতর অপুটি, হশশু ও োতৃ েৃতুয এসবই এই 

জেদগ্াষ্ঠীদত স্বািযদসবার ঘােহত হেদেেশ কদর।17 

 

ক্যাম্পে বসবাসকারী মরাহিঙ্গা জেদগ্াষ্ঠী োেহবক সিদোহগ্তার উপর উচ্চোত্রা  হেভেরশীল। েখে পহরহিহত 

হিহতশীল িদ দছ ও সকল শরণার্থী হে হেত োেহবক সিা তা পাদচ্ছ, তখে হে হেত উপাজেে ও জীহবকার সুদোদগ্র 

অভাব স্বহেভেরতা অজেদে একটে বড় বাধা হিসাদব রদ  হগ্দ দছ। অপে োপ্ত খােয, আেুষ্ঠাহেক হশক্ষার অভাব, অপে োপ্ত 

স্বািযদসবা ও মসই সাদর্থ অপে োপ্ত পাহে, প িঃহেষ্কাশে ও পহরচ্ছন্নতা (ও াশ) চযাদলে হিসাদব রদ  হগ্দ দছ18 এবাং েুব েল 

অবকাঠাদোর কারদণ ঘূহণ েেড় মেৌসুদে প্রহতবছর িাজার িাজার বসতবাহড় ধ্বাংস  িও া  শরণার্থীদের  আরও ঝ ুঁ নক্পূর্ ক 

অবস্থায় মফদলদছ।19 

 

ইন্টারেযাশোল ক্রাইহসস গ্ররুদপর প্রহতদবেে অেুো ী মেদিতু নিক্ট বা অদ্রূ ভনবষ্যম্পে মরানিঙ্গাম্পদ্র ন য়াি াম্পর 

নিম্পর যাওয়ার সম্ভাবিা মিই20 এবাং সাড়াোে কাে েক্রে প্রার্থহেক জরুরী পে ো  মর্থদক সােদে এহগ্দ  হগ্দ দছ, তাই 

কাে েকর আন্ত-মসক্টর কাে েক্রে পহরকল্পো ও বাস্তবা দে তর্থয মোগ্াে হেদত সকল ক্ষহতগ্রস্ত জেদগ্াষ্ঠীর চাহিো ও 

েুুঁ হকর সব োঙ্গীণ তর্থয প্রদ াজে। তাছাড়াও জেদগ্াষ্ঠীর িাোন্তদরর উচ্চ িার, প্রহতটে বসহতদত পহরবতেেশীল মসবা এবাং 

বষ ো ও ঘূহণ েেড় মেৌসুদের চযাদলে মোকাদবলা  হে হেত িালোগ্াে করা গ্ৃিিাহল চাহিোর হবদিষণ ও মসবা প্রাহপ্ত 

প্রদ াজে। 

 

 
13 Zakaria, F. (2019), “Religion, mass violence, and illiberal regimes: Recent research on the Rohingya in Myanmar”, Journal of Current Southeast Asian Affairs, 

38(1), pp. 98 – 111. 
14 Inter Sector Coordination Group (ISCG), Situation Report Rohingya Refugee Crisis, Cox’s Bazar, Bangladesh, June 2020 (Cox’s Bazar, 2020a). Available here 

(accessed 13 November 2020). 
15 Rosenthal, G., A brief and independent inquiry into the involvement of the United Nations in Myanmar from 2010 to 2018 (May 2019). Available here (accessed 

13 November 2020). 
16 Davis, A. et al., Socioeconomic Characteristics of Rohingya Refugees from Myanmar living in Bangladesh, April 2020 (Washington, D.C. 2020). Available here 

(accessed 13 November 2020). 
17 Abishek, B. et al. (2018), “The Rohingya in Cox’s Bazar: When the Stateless Seek Refuge”, Health and human rights 20(2), 105. 
18 World Food Programme (WFP), Refugee influx emergency vulnerability assessment (REVA) – Cox’s Bazar, Bangladesh (April 2020) (Cox’s Bazar, 2020a). 

Available here (accessed 13 November 2020). 
19 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). 
20 আইহবআইহে। 

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://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/Myanmar%20Report%20-%20May%202019.pdf
https://www.poverty-action.org/sites/default/files/publications/Rohingya%20History%20Fact%20Sheet_2020.04.30.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP-0000115837.pdf
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/303-a-sustainable-policy-for-rohingya.pdf
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একইসাদর্থ মকাহভে-১৯ েিাোরী ও সাংহিি হে ন্ত্রণ বযবিা ২০২০ সাদলর অহধকাাংশ সে  জদুড় উচ্চোত্রা  ত্রাণ-

হেভেরশীল শরণার্থী জেদগ্াষ্ঠীদত প্রদবশ ও মসবাোে গুরুতরভাদব বাধাগ্রস্ত কদরদছ। ২০২০ সাদলর  ২৪দশ োচে মর্থদক 

ক্যােগুদলাদত োেহবক সিা তা কাে েক্রে শুধুোত্র জরুরী মসবার েদধয সীোবদ্ধ রদ দছ।21 এ কারদণ ২০২১ সাদলর 

অগ্রাহধকারেূলক চাহিো সম্পূণ েরূদপ বুেদত মকাহভে-১৯ হে ন্ত্রণ বযবিার পহরদপ্রহক্ষদত গ্ৃিিাহল-পে োদ র োহি-

মসক্টরাল চাহিো, সক্ষেতা ও মসবা প্রাহপ্ত মবাোর প্রদ াজে িদব। 

 

এই পহরদপ্রহক্ষদত মরাহিঙ্গা জেদগ্াষ্ঠীর েদধয একটে মেৌর্থ োহি-মসক্টর চাহিো েূলযা ে (মজ-এেএসএেএ) কাে েক্রে 

পহরচালো করা িদ দছ োর লক্ষয হছল োতা ও সেন্ব কারীদের মকৌশলগ্ত লক্ষয পূরদণ পূণ োঙ্গ োেহবক সিা তা 

কাে েক্রে পহরকল্পো  সিদোহগ্তা করা ও কাে েক্রে পহরচালোকারী অাংশীোরদের সক্ষেতা বৃজদ্ধ করা। মজ-

এেএসএেএর সাধারণ লক্ষয হছল কক্সবাজার মজলার শরণার্থী জেদগ্াষ্ঠীর োহি-মসক্টরাল চাহিোর িালোগ্াে, 

প্রাসহঙ্গক ও তুলোদোগ্য তর্থয প্রোদের োধযদে স্ট্র্যাদেজজক এজক্সহকউটেভ গ্ররুপ (এসইজজ), আন্ত মসক্টর সেন্ব  গ্ররুপ 

(আইএসহসজজ), সহচবাল , মসক্টরসেূি ও মসক্টর অাংশীোরদের োেহবক সাড়াোে কাে েক্রদের প্রোণ-হভহিক 

মকৌশলগ্ত পহরকল্পো  সিদোহগ্তা করা। 

 

পূব েবতী এেএসএেএগুদলা, হবদশষ কদর ২০১৯ মজ-এেএসএেএর উপর হভহি কদর ২০২০ মজ-এেএসএেএ প্রস্তুত 

করা ি  োর লক্ষয িল মেখাদে সম্ভব মসখাদে সেদ র সাদর্থ সাদর্থ চাহিোর হববতেে ও মসবার ঘােহত মবাো সিজতর 

করা। এটে বাস্তবা ে করা ি  আইএসহসজজর তর্থয বযবিাপো ও েূলযা ে ও াহকোং গ্ররুদপর (আইএেএেহিউজজ) 

এেএসএেএ কাহরগ্হর ও াহকোং গ্ররুদপর (টেেহিউজজ) োধযদে ো আইএসহসজজর মেতৃত্বাধীে এবাং জাহতসাংদঘর 

শরণার্থী হবষ ক সাংিা (ইউএেএইচহসআর), আন্তজোহতক অহভবাসে সাংিা চাহিো ও জেসাংখযা পে েদবক্ষণ (আইওএে 

এেহপএে), এহসএহপএস ও হরদচর সেন্বদ  গ্টঠত। ট্রােদেেরসর উইোউে বেোস ে (টেেহিউহব) অহতহরক্ত কাহরগ্হর 

সিদোহগ্তা প্রোে কদরদছ। গ্দবষণা পহরকল্পো, মেো সাংগ্রদির প্রস্তুহত এবাং ফলাফল ও হবদিষণসেূদির আদলাচো  

মসক্টরগুদলা সজক্র ভাদব সমৃ্পক্ত হছল। 

 

পরবতী অধযাদ  েূলযা ে ও গ্দবষণার প্রশ্নসেূদির সুহেহেেি লক্ষয হেদ  আদলাচো করা িদব। েেুোদক্ষত্র হেধ োরণ 

মকৌশল, মেো সাংগ্রদির পযারাহেোর, মেো হবদিষণ ও মসদকন্ডাহর মেো পে োদলাচো সি েূলযা দের পহরহধ ও পদ্ধহত 

মেখাদো িদব। তাছাড়াও তেহতক হবদবচয হবষ  এবাং চযাদলে ও সীোবদ্ধতার উপর আদলাকপাত করা িদব। এরপর 

মকাহভে-১৯ হে ন্ত্রণ বযবিার মপ্রহক্ষদত চাহিো ও মসবার ঘােহতর উপর আদলাকপাত কদর প্রাপ্ত ফলাফল উপিাপে 

করা িদব। ক্ষহতগ্রস্ত জেদগ্াষ্ঠীর প্রহত ো বদ্ধতা (এএহপ) সম্পহকেত ফলাফদলর একটে সারাাংদশর েধয হেদ  প্রাপ্ত 

ফলাফল অেুদচ্ছেটে মশষ িদব। এরপর একটে সোহপ্তসূচক সারসাংদক্ষপ ও অহভেদতর েধয হেদ  প্রহতদবেেটে মশষ 

িদব।  

 
21 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 13 November 2020). 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/bgd_report_2019_jmsna_refugee_community_december_2019_to_share_v3.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/covid-19_addendum_rohingya_refugee_response_020720.pdf
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পদ্ধল্টত 
 

 

 

সুহেহেেি লক্ষয ও গ্দবষণার প্রশ্ন 
 

পহরহিহতর একটে ের্থাের্থ হচত্র প্রোে করার োধযদে হবদিষদণর মক্ষত্র বড় করা ও প্রধাে তর্থয ঘােহত হেদ  কাজ করার 

উদেদশয পহরচাহলত মজ-এেএসএেএর সুহেহেেি লক্ষয িল: 
 

1. ২০২১ মেৌর্থ সাড়াোে পহরকল্পো  (মজআরহপ) তর্থয মোগ্াে হেদত শরণার্থী জেদগ্াষ্ঠীর েদধয োহি-মসক্টরাল 

চাহিোর একটে ভাদলা প্রোদণর হভহি প্রোে করা;22 

2. োহি-মসক্টরাল চাহিো  মকাহভে-১৯ েিাোরীর প্রভাদবর উপর গুরুত্ব হেদ  ২০২০ সাদল শরণার্থী 

জেদগ্াষ্ঠীর চাহিো কীভাদব পহরবহতেত িদ দছ তার একটে হবদিষণ প্রোে করা; 

3. একটে মেৌর্থ োহি-মস্টকদিাল্ডার হবদিষণ প্রজক্র ার হভহি প্রোে করা। 
 

এই লক্ষয অজেদে মজ-এেএসএেএ েীদচ উহেহখত প্রশ্নগুদলার উির আশা কদরদছ: 
 

1. শরণার্থী ক্যাম্পে হক হক চাহিো ও মসবার ঘােহত রদ দছ? 

2. সবদচদ  ঝ ুঁ নক্পূর্ ক অবস্থায় র্থাকা পহরবাদরর তবহশিয হক? 

3. এসকল চাহিোর সাদর্থ সমৃ্পক্ত কাছাকাহছ ও পহরকাঠাদোগ্ত হক হক হবষ  রদ দছ? 

4. এসকল চাহিো ও মসবার ঘােহত মকাহভে-১৯ েিাোরী দ্বারা কতেুকু প্রভাহবত িদ দছ? 

5. হবদশষ কদর মকাহভে-১৯ সাংকদের মপ্রহক্ষদত পহরবারগুদলা তাদের চাহিো মেোদত মকেে আচরণ করদছ ও 

োহেদ  মেও ার মকৌশল অবলম্বে করদছ এবাং মকাে হবষ গুদলা এসকল আচরণদক প্রভাহবত করদছ? 

6. ত্রাণ সরবরাদির হবষদ  পহরবারসেূদির েৃটিভহঙ্গ মকেে এবাং ২০২১ সাদল ত্রাণ সরবরাদির মক্ষদত্র তাুঁরা 

মকােগুদলা পছে করদছ ও অগ্রাহধকার হেদচ্ছ? 
 

পহরহধ ও েুল ততহর 
 

মভৌগ্হলক মক্ষত্র এবাং পূদব ের ও ২০২১ মজআরহপদত লহক্ষত জেদগ্াষ্ঠীর সাদর্থ সঙ্গহতপূণ েভাদব এই েূলযা ে উহখ া ও 

মেকোফ উপদজলার ৩৪ টে ক্যাম্পে বসবাসরত সকল মরাহিঙ্গা শরণার্থী পহরবারদক লক্ষয হিসাদব হেদ দছ। 

আওতাধীে মসক্টরগুদলার েদধয রদ দছ খাদ্যনিরাপত্তা, ও াশ, আশ্র ণ ও েে-ফুে আইদেে (এেএফআই), সাইে 

বযবিাপো ও সাইে উন্ন ে (এসএেএসহে), হশশু সুরক্ষা ও মজন্ডার-হভহিক সহিাংসতা সাব-মসক্টর সি সুরক্ষা মসক্টর, 

স্বািয, হশক্ষা, পুটি এবাং জেদগ্াষ্ঠীর সাদর্থ মোগ্াদোগ্ (হসেহিউহস) মসক্টর। েুল ততহরর সে  সকল মসক্টর এবাং মসই 

সাদর্থ মজন্ডার িাদবর সাদর্থ পরােশ ে করা িদ দছ। পহরোণগ্ত ও গুণগ্ত উভ  মেোই সাংগ্রি করা িদ দছ।  
 

পহরোণগ্ত উপকরণ 
 

পহরোণগ্ত গ্ৃিিাহল জহরদপর জেয ২০১৯ মজ-এেএসএেএ েুল ও সূচক পে োদলাচো করা িদ দছ এবাং মসক্টরগুদলার 

সাদর্থ প্রর্থেবার পরােশ ে করার সে  সেসােহ ক মপ্রহক্ষদতর উপদোগ্ী কদর মতালার হবষ টে আদলাচো করা িদ দছ। 

এরপর এেএসএেএ টেেহিউজজ ২০২০ মজ-এেএসএেএ প্রশ্নপদত্রর একটে প্রার্থহেক সাংস্করণ ততহর কদর। মেদিতু 

মফাদে সাক্ষাৎকার পহরচালো করদত িদব তাই প্রশ্নগুদলা মছাে করার েরকার হছল। একারদণ হদ্বতী  ধাদপ মসক্টরগুদলা 

এই েুদলর প্রার্থহেক সাংস্করদণ অন্তভুেক্ত সূচকগুদলাদক অগ্রাহধকার হেদ দছ। মসক্টরগুদলার হেদেেশ করা প্রশ্নগুদলাদক 

অগ্রাহধকার হেদ  এেএসএেএ টেেহিউজজ পরবতীকাদল এটে চূড়ান্ত কদর। জহরপকারী প্রহশক্ষণ ও মেো সাংগ্রদির 

আদগ্ েুলটে মরাহিঙ্গা ভাষা  অেুবাে করা ি । 
 

গুণগ্ত উপকরণ 
 

 
22 িােী  জেদগ্াষ্ঠীদত একই উদেশয হেদ  একটে আলাো মজ-এেএসএেএ একই সাদর্থ পহরচালো করা িদ দছ। 
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আধা-কাঠাদোগ্ত প্রধাে তর্থযোতা সাক্ষাৎকাদরর জেয এেএসএেএ টেেহিউজজ পহরোণগ্ত েুল দ্বারা সবদচদ  কে 

চচো করা প্রশ্নগুদলার োধযদে মসক্টরগুদলাদত অন্তভুেক্ত করার হবষ  ও প্রদশ্নর প্রস্তাব মে ।  এরপর মসক্টরগুদলা প্রশ্ন 

সম্পােো ও অগ্রাহধকার হেব োচদের কাজ কদর। সবদশদষ এেএসএেএ টেেহিউজজ মসক্টর হফেবযাদকর হভহিদত 

মকআইআই েুল চূড়ান্ত কদর। জহরপকারী প্রহশক্ষণ ও মেো সাংগ্রদির আদগ্ এটে মরাহিঙ্গা ভাষা  অেুবাে করা ি । 

এই েুলটেদত হসেহিউহস ও এএহপর উপর একটে অাংশ এবাং সাতটে মসক্টরাল অাংশ রাখা ি । সে  স্বল্পতার কারদণ 

হসেহিউহস ও এএহপর উপর এবাং মসই সাদর্থ পছদের েুটে মসক্টদরর উপর এক একজে প্রধাে তর্থযোতার (মকআই) 

সাক্ষাৎকার মেও ার পহরকল্পো করা ি । মেসকল মসক্টদরর সিা তা প্রাহপ্ত সবদচদ  কটঠে হছল বদল মকআই েদে 

কদর, লকোউদের পর মর্থদক মেসকল মসক্টদরর মসবা প্রাহপ্ত উদেখদোগ্য িাদর কটঠে িদ  পদড় এবাং/অর্থবা মেসকল 

মসক্টর লকোউদের পর মর্থদক সবদচদ  জরুরী চাহিো/সবদচদ  বড় মসবার ঘােহত মেহখদ দছ মসসকল মসক্টর 

সম্পহকেত হবহভন্ন হবষ  এই সাক্ষাৎকাদর প্রহতফহলত ি । 

 

 
মানল্টচত্র 1 কক্সবাজাদরর উহখ া ও মেকোফ উপদজলা  েূলযা ে করা ক্যােসেূি 

 

েেুোদক্ষত্র হেধ োরণ মকৌশল 
 

পহরোণগ্ত উপকরণ 
 

একসাদর্থ বসবাসকারী একেল োেুষ োরা একই পাত্র মর্থদক খাবার খা  (খাবার ভাগ্ কদর খা ) তাদেরদক একটে 

পহরবার হিসাদব সাংজ্ঞাহ ত কদর মসই পহরবারদক এই েূলযা দের জেয পহরোদপর একক হিসাদব ধরা িদ দছ। লহক্ষত 

েেুোদক্ষদত্রর আকার ইউএেএইচহসআর মর্থদক প্রাপ্ত সব েদশষ জেসাংখযার তদর্থযর উপর হভহি কদর হেধ োরণ করা ি । 

ইউএেএইচহসআর শরণার্থী হেবন্ধে মেোদবদজ র্থাকা পহরবারগুদলাদক েেুোদক্ষদত্র সাংেুক্ত করা ি  মেখাদে  হেবহন্ধত 

সকল শরণার্থী পহরবারদক অন্তভুেক্ত করা ি । ৯৫% সম্ভাবয হেভেরদোগ্যতা ও ৫% তররুটের সম্ভাবো  উপদজলা পে োদ  

প্রহতহেহধত্বকারী ফলাফল প্রাহপ্তর লদক্ষয এখাদে স্তরহবহশি একটে মপ্রাবাহবহলটে-মপ্রাপরশোল-েু-সাইজ (হপহপএস) তেব 

েেুোদক্ষত্র হেধ োরণ পদ্ধহত বযবহৃত ি । েেুোদক্ষত্রটে উপদজলা পে োদ  স্তরহবহশি হছল মেখাদে ক্যাে পে োদ র 

েেুোদক্ষদত্রর আকার ক্যাম্পের জেসাংখযার সোেুপাহতক হছল। তাছাড়াও, মেদিতু পুরুষদের মফাদের োহলকাো 
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মবহশ হছল তাই েদর্থি োরীদের অাংশগ্রিণ হেজিত করদত মেোদবদজ র্থাকা োরী-প্রধাে পহরবাদরর সাংখযার 

সোেুপাহতক িাদর পহরবারদক েেুোদক্ষদত্র অন্তভুেক্ত করা ি । মেসকল পহরবার মফাে েম্বর সি হেবহন্ধত শুধুোত্র 

মসই পহরবারগুদলাদকই েেুোদক্ষদত্রর কাঠাদোদত অন্তভুেক্ত করা হগ্দ দছ। আবার মফাদের সাংদোগ্ খুব সাোেয বা 

এদকবাদরই ো র্থাকা িাদের পহরবারগুদলার সাদর্থ মোগ্াদোগ্ করা ি হে। 

 

সকল েেুোদক্ষদত্রর আকার হেধ োরদণ একটে আেুোহেক বাফার অন্তভুেক্ত করা ি  হেম্নহলহখত মক্ষদত্র (১) অদোগ্য 

পহরবার, মেেে ক্যাম্পের সীোোর েদধয বসবাসকারী বাাংলাদেশী পহরবার বা এর হবপরীত; (২) সাড়া ো মেও া, োর 

েদধয রদ দছ হেজি  মফাে েম্বর, মোবাইল মেেও াদকের আওতা  ো র্থাকা পহরবার বা বন্ধ মফাে; (৩) অসম্মত পহরবার, 

োর েদধয রদ দছ মসসব পহরবার মেগুদলা সম্মহত হেদচ্ছ ো বা জহরপ সম্পন্ন করদছ ো; (৪) েদর্থাপেুক্ত উিরোেকারী 

ো র্থাকা পহরবার, মসইসব পহরবার এখাদে অন্তভুেক্ত োদের ১৮ বছর বা তার মবহশ ব সী মকাে সম্মহতোেকারী সেসয 

মেই; এবাং (৫) মেো পহরষ্কার/ভুল, এর েদধয রদ দছ সম্পন্ন িও া জহরপ মেগুদলা মেো পহরষ্কাদরর সে  েুদছ মেদত 

পাদর এবাং এ কারদণ এগুদলা চূড়ান্ত েেুোদক্ষদত্রর অাংশ ে । 

 

মফাে কল গ্রিণ করা বযজক্ত সাধারণত পহরবাদরর প্রধাে িদবে বদল আশা করা ি  এবাং হতহে সম্মত র্থাকদল ও তাুঁর 

ব স ১৮ বছর বা তদতাহধক িদল সাক্ষাৎকার মেও া ি । প্রা  সোে সাংখযক পুরুষ ও োরী জহরপকারীদের হেদ  

জহরপকারী েল গ্ঠে করা ি । োরী জহরপকারী মেদকােও মজন্ডাদরর সাক্ষাৎকার হেদত পারদলও পুরুষ 

জহরপকারীদেরদক শুধুোত্র পুরুষদের সাক্ষাৎকার হেদত এবাং একজে োরী অাংশগ্রিণকারীর সাদর্থ একজে োরী 

জহরপকারী কর্থা বলার জেয কখে কল করদত পারদব মসই সে  হেধ োরদণর বযাপাদর কর্থা বলদত হেদেেশো মেও া 

ি । সােহগ্রকভাদব ২৩% অাংশগ্রিণকারী োরী এবাং ৭৭% অাংশগ্রিণকারী পুরুষ হছল। ৮৬% োরী অাংশগ্রিণকারী ও 

৮% পুরুষ অাংশগ্রিণকারী জাো  মে তারা োরী-প্রধাে পহরবাদরর পক্ষ মর্থদক কর্থা বলদছ এবাং বাহকরা পুরুষ-প্রধাে 

পহরবাদরর পক্ষ মর্থদক কর্থা বদল। 
 

গুণগ্ত উপকরণ 
 

মকআইআইদের জেয প্রহতটে ক্যাম্পে সব হেহলদ  একটে বা েুটে সাক্ষাৎকাদরর লক্ষয হেধ োরণ করা ি । মকআইরা 

হছল সদচতেভাদব েেুো হিসাদব মেও া ও অন্তভুেক্ত করা েুবক, োরী ও ব স্ক কহেটের সেসয, ইোে, িক প্রধাে ও 

সিকারী িক প্রধাে। 
 

মেো সাংগ্রি 
 

পহরোণগ্ত উপকরণ 
 

২০২০ সাদলর ২৭দশ জলুাই মর্থদক ১২ই আগ্স্ট পে েন্ত পহরোণগ্ত মেো সাংগ্রি করা ি । ৩৪ টে ক্যাম্পে ৪,২৯৩ জে 

সেসয র্থাকা সব েদোে ৮৩৬ টে পহরবাদর জহরপ করা ি ।23 মেকোদফর ক্যােগুদলা মর্থদক ৩৮৭ টে পহরবার এবাং 

উহখ ার ক্যােগুদলা মর্থদক ৪৪৯ টে পহরবার এর েদধয অন্তভুেক্ত হছল। এ কারদণ েেুো কাঠাদোদত অন্তভুেক্ত সকল 

শরণার্থী পহরবাদরর, অর্থ োৎ মফাে ও মোবাইল মেেও াকে র্থাকা পহরবাদরর উপদজলা পে োদ র ফলাফল পাও া ো , 

মেখাদে ৯৫% সম্ভাবয হেভেরদোগ্যতা ও ৫% তররুটের সম্ভাবো রদ দছ। এই ফলাফলসেূি উহখ া ও মেকোদফর 

ক্যােগুদলাদত বসবাসকারী সেগ্র জেদগ্াষ্ঠীর প্রজক্স হিসাদব কাজ করদত পাদর। মেো সাংগ্রদি মেতৃত্ব হেদ দছ হরচ 

এবাং প্রহতটে েদল ৯ মর্থদক ১১ জে জহরপকারী সম্বহলত ইউএেএইচহসআদরর ৩ টে জহরপকারী েল (মোে ৩১ জে 

জহরপকারী) মেো সাংগ্রি কদরদছ। 

 

মেো সাংগ্রদির পূদব ে েুল ও মেো সাংগ্রদির পদ্ধহতর সাদর্থ পহরচ  কহরদ  হেদত জহরপকারীদের একটে চার হেদের 

অেলাইে প্রহশক্ষণ প্রোে করা ি ।24 প্রহতটে প্রদশ্নর উদেশয ও অহভবযজক্ত ভাদলা কদর মবাোদোর জেয মসক্টর 

 
23 পহরহশি ১ এ সম্পন্ন সাক্ষাৎকাদরর কযাম্প অেুো ী একটে পূণ োঙ্গ তাহলকা েুক্ত করা িদ দছ। 
24 পহরহশি ৩ এ জহরপকারীদের প্রহশক্ষদণর এদজন্ডা সাংেকু্ত করা িদ দছ। 
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প্রহতহেহধরা তাদের হেজ হেজ মসক্টদরর প্রদশ্নর অাংদশর প্রহশক্ষণ মে । মেো সাংগ্রি কাে েক্রে সম্পূণ েরূদপ শুরু করার 

আদগ্ মেদকােও সেসযা শোক্ত ও তা সাংদশাধে করদত একটে েুই হেদের পরীক্ষােূলক কাে েক্রে পহরচালো করা ি । 

এ সে  েেুো শরণার্থী পহরবারগুদলার একটে েেুোদক্ষদত্র এই েুল ও মেো সাংগ্রদির পদ্ধহত পরীক্ষােূলকভাদব 

বযবিার করা ি । এই পরীক্ষােূলক কাে েক্রদের পর জহরপকারী ও অাংশগ্রিণকারী দ্বারা প্রদশ্নর 

অহভবযজক্ত/মবাধগ্েযতা, পেো  প্রদশ্নর প্রেশ েে/সজ্জা বা উিদরর অপশে ো র্থাকা হবষ ক সেসযার অহভজ্ঞতার উপর 

হভহি কদর এই েুলটে পুেরা  সম্পােো করা ি । 

 

সাক্ষাৎকাদরর সে  KoBoCollect সফেও যার বযবিার কদর মেো সরাসহর েযাবদলদে প্রদবশ করাদো ি । প্রহত হেদের 

মশদষ ইউএেএইচহসআর সাভোদর জহরপগুদলা আপদলাে করা ি , মেখাদে এই অদশাহধত মেো  হরদচর োত্র একজে 

বযজক্তর প্রদবশাহধকার হছল। সেসযা পরীক্ষা, “অেযােয” উিদরর সটঠক মশ্রণীকরণ, অসম্পূণ ে, ভুল বা অসঙ্গহতপূণ ে তর্থয 

শোক্ত ও অপসারণ বা প্রহতিাপে এবাং এহিগুদলার হরদকাে ও োেসম্মতকরণ সি হেধ োহরত েূযেতে োেেদের সাদর্থ 

সঙ্গহতপূণ েভাদব একগুচ্ছ পূব ে-প্রহতটষ্ঠত স্টযান্ডােে অপাদরটোং পদ্ধহত (এসওহপ) অেুসাদর প্রহতহেে মেো পরীক্ষা ও 

পহরষ্কার করা িদ দছ। মেো  আো সকল পহরবতেে একটে মেো হিহোং লদগ্ সাংরক্ষণ করা ি । পরীক্ষােূলক 

কাে েক্রদের পে েদবক্ষদণর উপর হভহি কদর মেোর গ্রিণদোগ্য োে হেজিত করদত সাক্ষাৎকাদরর েূযেতে প্রদ াজেী  

সে  ২০ হেহেে ধাে ে করা ি । মেসকল সাক্ষাৎকার এই সূচোহবেরু েীদচ মসগুদলাদক চূড়ান্ত মেোদসে মর্থদক বাে 

মেও া ি । তাছাড়াও েেুোদক্ষদত্রর প্রদতযক অাংশগ্রিণকারীদক একটে আইহে মেও া ি  োর উপর হভহি কদর এবাং 

পহরবার গ্ণো সাংখযা (এফহসএে) ও প্রাপযতার হভহিদত িাদের (ক্যাে ও িক েম্বর) তদর্থযর োধযদে সটঠক পহরবাদরর 

সাক্ষাৎকার মেও া িদ দছ হক ো তা োচাই করার মচিা করা ি । সে  বা অাংশগ্রিণকারীর েকল আইহে সম্পহকেত 

সাংদশাধদের অদোগ্য োেগ্ত সেসযার কারদণ ৮৫০ টে সম্পন্ন িও া সাক্ষাৎকাদরর ১৪ টে চূড়ান্ত মেোদসে মর্থদক 

েুদছ মফলা ি । 
 

গুণগ্ত উপকরণ 
 

২০২০ সাদলর ২০ মর্থদক ২৭দশ আগ্স্ট পে েন্ত গুণগ্ত মেো সাংগ্রি করা ি । ২৮ জে পুরুষ এবাং ১২ জে োরী মকআই 

সি মোে ৪০ জে মকআইদ র সাক্ষাৎকার মেও া ি ।25 সব েহেম্ন ৫ (সুরক্ষা) ও সদব োচ্চ ১৬ (স্বািয) বা গ্দড় ১১ জে 

মকআই প্রশ্নপদত্রর প্রহতটে মসক্টর হভহিক অেুদচ্ছে হেদ  আদলাচো কদর। মেদিতু প্রহতটে মসক্টদর সাক্ষাৎকাদরর 

সাংখযা সীহেত তাই প্রাপ্ত পহরোণগ্ত ফলাফদলর প্রাসহঙ্গকীকরণ ও েুজক্তেুক্তকরদণর হভহি হিসাদব এগুদলা বযবিাদরর 

সে  মেো সযাচুদরশে অজজেত ো িও ার হবষ টে োর্থা  মরদখ ফলাফল উপিাপে করা উহচৎ। 

 

৯ জদের একটে জহরপকারী েদলর োধযদে হরচ মেো সাংগ্রদির মেতৃত্ব মে  ও এই কাে েক্রে পহরচালো কদর। মেো 

সাংগ্রদির আদগ্ েুল ও মেো সাংগ্রদির পদ্ধহতর সাদর্থ পহরহচত করদত জহরপকারীদের একটে এক-হেদের অেলাইে 

প্রহশক্ষণ মেও া ি । প্রদশ্নর অহভবযজক্ত ও মবাধগ্েযতা পরীক্ষা করদত প্রহশক্ষদণ অেুশীলদের আদ াজে করা ি । 

প্রহশক্ষদণর পদর এবাং মেো সাংগ্রি শুরু করার আদগ্ প্রহশক্ষণ চলাকাদল জহরপকারীদের হফেবযাদকর হভহিদত েুলটে 

চূড়ান্ত করা ি । 

 

মেদিতু সাক্ষাৎকারগুদলা মফাদের োধযদে মেও া ি  তাই মসগুদলা মরকেে করা ি  এবাং প্রহতহলহপকরণ ও হবদিষদণ 

বযবিার করা ি । 
 

মেো হবদিষণ 
 

ফলাফল হবদিষণ কদর মসক্টর। অর্থ েবিভাদব পহরচালো করার মোগ্য হবদিষদণর ধরদণর সীোবদ্ধতার কারদণ 

প্রশ্নপদত্রর তেঘ েয সীহেত করার চাহিোও আদরাপ করা ি । একই কারদণ মকাে উপেুক্ত পহরোণগ্ত আন্ত-মসক্টরাল 

হবদিষণ করা ি হে। ঝ ুঁ নক্পূর্ ক অবস্থায় র্থাকা পহরবার ও সাংহিি মকসদলাদের প্রাক্কহলত অেুপাতও এই েূলযা দের 

 
25 পহরহশি ২ এ সম্পন্ন িও া মকআইআইদ র একটে পূণ োঙ্গ তাহলকা েকু্ত করা িদ দছ। 
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আওতার বাইদর হছল। তদব গুণগ্ত ফলাফল ও মসদকন্ডাহর মেো পে োদলাচো একটে হভত প্রোে কদর, োর উপর হভহি 

কদর মসক্টরাল ফলাফলসেূদির েদধয গুণগ্ত সাংদোগ্ িাপে করা ো  এবাং চাহিো ও মসবা ঘােহতর আরও উপেুক্ত 

একটে হচত্র তুদল ধরা ো । সবদশদষ, মেদিতু বতেোে চাহিো মকাহভে-১৯ প্রােুভোব ও সাংহিি হে ন্ত্রণ বযবিার 

পহরদপ্রহক্ষদত বযাখযা করদত ি  তাই এই হে ন্ত্রণ বযবিা ো র্থাকার পহরদপ্রহক্ষদত প্রতযাহশত চাহিোর হবদিষণ এই 

েূলযা দের আওতার বাইদর হছল। এ কারদণ প্রাপ্ত ফলাফল বতেোে চাহিোর একটে সারসাংদক্ষপ হিসাদব হবদবচো করা 

ি ; লকোউে বা মকাহভে-১৯ হে ন্ত্রণ বযবিার েূলযা ে হিসাদব ে । 
 

পহরোণগ্ত উপকরণ 
 

অহতহরক্ত মেৌহগ্ক সূচক ততহর এবাং প্রহতটে সূচদকর জেয প্রার্থহেক বণ েোেূলক পহরসাংখযাে হিসাদবর কাজ বাহক মরদখ 

স্তরহবেযাস হেদেেশ কদর একটে প্রার্থহেক মেো হবদিষণ পহরকল্পোর (হেএহপ) খসড়া প্রস্তুত করা ি । মসক্টরগুদলা এই 

হেএহপ পে োদলাচো কদর এবাং এেএসএেএ টেেহিউজজ মসক্টর ইেপুদের হভহিদত এটে চূড়ান্ত কদর। েুটে উপদজলা  

অসে সাংখযক পহরবার র্থাকার কারদণ প্রার্থহেক বণ েোেূলক হবদিষদণর সে  ক্যাে পে োদ  ফলাফলগুদলার উপর 

গুরুত্বাদরাপ করা ি । 

 

হদ্বতী ত, ঝ ুঁ নক্পূর্ ক অবস্থায় র্থাকা পহরবাদরর মসক্টর তবহশদিযর হভহিদত এেএসএেএ টেেহিউজজ মবশহকছু সূচক 

হেধ োরণ কদর। এজেয হবহভন্ন আর্থ ে-সাোজজক তবহশদিযর পহরবাদরর েদধয ফলাফদল পহরসাংখযােগ্ত গুরুত্বপূণ ে 

পার্থ েদকযর উপহিহত পরীক্ষা করা ি । পহরবাদরর তবহশিয ও সূচদকর ফলাফদলর েদধয মকাে সম্পকে আদছ হকো তা 

হেজিত িদত হপ ারসদের কাই-মস্কা যার স্বাধীেতার পরীক্ষা বযবিার করা ি । হপ-ভযালু ≤ ০.০৫ এর জেয সম্পকেসেূি 

পহরসাংখযােগ্তভাদব গুরুত্বপূণ ে বদল হেজিত িও া ো । একটে হেহেেি তবহশদিযর েুইদ র অহধক স্বতন্ত্র পহরবার গ্ররুপ 

হেদ  পরীক্ষার মক্ষদত্র গ্ররুপগুদলার েদধয মকাে উদেখদোগ্য পার্থ েদকযর অজস্তত্ব সাধারণভাদব পাও া মগ্দল 

উদেখদোগ্য পার্থ েকয সৃটিকারী গ্ররুপ/গ্ররুপসেূি শোক্ত করদত কাই-মস্কা যার পরীক্ষার অবহশি োদের উপর হভহি 

কদর একটে মপাস্ট-িক হবদিষণ পহরচালো করা ি । উপদজলা ও সূচদকর জেয অাংশগ্রিণকারীর মজন্ডার অেুসাদর 

মেো আবার হবদিষণ করা ি , মে কারদণ পুরুষ ও োরী অাংশগ্রিণকারীদের েদধয উপলহির পার্থ েকয প্রতযাহশত হছল। 

তাছাড়াও পহরবার প্রধাদের মজন্ডার এবাং মসই সাদর্থ পহরবাদর প্রাপ্তব স্ক পুরুদষর উপহিহত বা অেুপহিহত দ্বারা 

মশ্রণীহবভক্ত কদর প্রার্থহেক পহরসাংখযাদের হিসাব করা ি । হদ্বতী  মশ্রণীটে োরী-প্রধাে পহরবাদরর, মেখাদে একজে 

োরীই পহরবাদরর প্রধাে হসদ্ধান্ত প্রোেকারী, প্রজক্স হিসাদব কাজ করদব বদল আশা করা িদ হছল। হেব োহচত সূচদকর 

জেয উপদজলা, পুরুষ ও োরী অাংশগ্রিণকারী র্থাকা পহরবার এবাং প্রাপ্তব স্ক পুরুষ র্থাকা ও ো র্থাকা পহরবাদরর েদধয 

পহরসাংখযােগ্ত গুরুত্বপূণ ে পার্থ েদকযর উপহিহত পরীক্ষা করা ি । 

 

সবদশদষ, মেসব মক্ষদত্র সূচকগুদলা তুলোদোগ্য হছল মসসব মক্ষদত্র ২০১৯ মজ-এেএসএেএ ফলাফদলর সাদর্থ ২০২০ 

মজ-এেএসএেএর ফলাফল তুলো করা ি । েেুোদক্ষদত্রর আকাদর হবরাে পার্থ েকয র্থাকার কারদণ ২০১৯ এর সাদর্থ 

২০২০ এর তুলোর জেয মকাে পহরসাংখযােগ্ত গুরুদত্বর পরীক্ষা পহরচালো করা ি হে। তদব ফলাফদলর বযাখযা  বড় 

পার্থ েকযগুদলা (সাধারণত েশ শতাাংদশর মবহশ পার্থ েকয) হবদবচো করা িদ দছ এবাং উপেুক্ত জা গ্া  উপিাপে করা 

িদ দছ। 

 

প্রার্থহেক বণ েোেূলক পহরসাংখযাে, হেব োহচত গুরুত্ব পরীক্ষা এবাং ২০১৯ এর সাদর্থ ২০২০ এর তুলো সি প্রাপ্ত প্রার্থহেক 

ফলাফল মসক্টরগুদলার সাদর্থ মশ ার করা ি । স্বতন্ত্র মসক্টর হেটোংদ  ফলাফলসেূি আবার আদলাচো ও েুজক্তেুক্তকরণ 

করা ি  এবাং অহতহরক্ত হবদিষদণর সুদোগ্ হচহিত করা ি । 
 

গুণগ্ত উপকরণ 
 

সােহগ্রকভাদব গ্দবষণার প্রদশ্নর উিদর গুণগ্ত উপকরণ কীভাদব সহন্নদবহশত িদব তা মেহখদ  একটে প্রার্থহেক 

হেএহপর খসড়া প্রস্তুত করা ি । মসক্টরগুদলা এই হেএহপ পে োদলাচো কদর এবাং মসক্টর ইেপুদের হভহিদত এেএসএেএ 

টেেহিউজজ এটে চূড়ান্ত কদর। মেো সাংগ্রি প্রজক্র ার মশদষ মকআইআই মরকহেোংদ র অেুবাে ও প্রহতহলহপ করা ি । 
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হেএহপদক েূল হর্থে হচহিত করার আেযিল হিসাদব বযবিার কদর সাক্ষাৎকারগুদলাদত প্রবণতা, হর্থে ও গুরুত্বপূণ ে বাতো 

খুুঁদজ মবর করদত অেুবাে করা প্রহতহলহপ পরবতীদত NVivo-মত প্রজক্র াকরণ করা ি । 
 

মসদকন্ডাহর মেো পে োদলাচো 
 

প্রার্থহেক মেো সাংগ্রি কাে েক্রদের প্রাপ্ত ফলাফল প্রাসহঙ্গকীকরদণ সিদোহগ্তা  এবাং মকাহভে-১৯ ও সাংহিি হে ন্ত্রণ 

বযবিার ফদল পহরহিহতর আেূল পহরবতেদের আদলাদক এহসএহপএস-এেহপএে হবদিষণ িাব হেহেেি মসক্টর এবাং 

এেএসএেএ প্রজক্র া  সমৃ্পক্ত ও াহকোং গ্ররুদপর জেয সাতটে সাংহক্ষপ্ত সাড়াোে-পে োদ র মসদকন্ডাহর মেো প্রহতদবেে 

(এসহেআর) প্রস্তুত কদর। 

 

২০১৯ সাদল সব েদশষ মজ-এেএসএেএ পহরচালোর পর কীভাদব ক্ষহতগ্রস্ত োেুদষর জীবে পহরবহতেত িদ দছ প্রহতটে 

এসহেআর তার উপর আদলাকপাত কদর এবাং এর লক্ষয হছল সম্ভাবয ো মেোদো চাহিো ও োেুষ হেদজদের মেৌহলক 

চাহিো মেোদত সুহেহেেি মেসকল চযাদলে মোকাদবলা করহছল মসগুদলাদক তুদল ধরা। হবহভন্ন সেন্ব কারী সাংিার 

সিদোহগ্তা  এই প্রহতদবেেগুদলা ততহর করা ি  এবাং এদত সব েজেীেভাদব প্রাপ্ত মসদকন্ডাহর তর্থয ও মসই সাদর্থ 

অভযন্তরীণ সুহেহেেি কাে েক্রদের প্রহতদবেে রদ দছ। এসহেআরগুদলা মকাহভে-১৯ এর আদগ্ মবসলাইে হিসাদব 

পহরচাহলত পহরসাংখযােগ্তভাদব উপিাপেকারী েূলযা ে এবাং পহরবতেে, ঘােহত ও চযাদলে েূলযা দে মকাহভে-১৯ 

সাড়াোদের সে  পহরচাহলত পহরোণগ্ত ও গুণগ্ত মছাে পহরসদরর েূলযা ে ও হবদিষণ বযবিার কদর। 

 

প্রহতদবেেগুদলা একজত্রত করা এবাং ২০২০ মজ-এেএসএেএর প্রাপ্ত ফলাফদলর পাশাপাহশ এগুদলা হবদিষদণর জেয 

এেএসএেএ টেেহিউজজর সাদর্থ মশ ার করার আদগ্ সটঠকতা ও ের্থার্থ েতা হেজিত করার জেয প্রহতটে মসক্টরদক তাদের 

হেজস্ব প্রহতদবেে পে োদলাচো করার সুদোগ্ মেও া ি । প্রদোজয মক্ষদত্র পে োদলাচো করা মসদকন্ডাহর মেো 

সহন্নদবহশত করা ি  এবাং এই প্রহতদবেে জদুড় মসগুদলার মরফাদরন্স মেও া ি । 
 

তেহতক হবদবচো ও প্রচার 
 

অাংশগ্রিণকারীদের পহরচ  েুঘ েেোক্রদে প্রকাশ পাও ার ক্ষহত প্রহতদরাধ করদত সব ধরদণর প্রদ াজেী  বযবিা গ্রিণ 

করা হেজিত করদত গ্দবষণা পহরকল্পোর সে  একটে মেো সুরক্ষা েুুঁ হক েূলযা ে কাে েক্রে পহরচালো করা ি । 

জহরদপর আদগ্ অাংশগ্রিণকারীদের অাংশগ্রিণ ো করা, মকাে হেহেেি প্রদশ্নর উির ো মেও া এবাং তাদের ইচ্ছােত 

সাক্ষাৎকার মশষ করার অহধকার সম্পদকে জাোদো ি । প্রহতটে সাক্ষাৎকাদরর আদগ্ অবহিত সম্মহত চাও া, গ্রিণ ও 

েহর্থভুক্ত করা ি । তাছাড়াও জহরপকারীদের প্রহশক্ষদণ এএহপ, মেৌে সহিাংসতা ও হেে োতে মর্থদক সুরক্ষা (হপএসইএ), 

মরফারাল পদ্ধহত ও উিে সাক্ষাৎকার পদ্ধহত সি গ্দবষণা েীহত ও আচরণহবহধ সম্পদকে হেদবহেত মসশে হছল। 

জহরপটে হরদোে িও া  এবাং জহরদপর সে  মগ্াপেী তা হেজিত করদত ো পারা  অাংশগ্রিণকারীদের, হবদশষ কদর 

োরীদের, েুুঁ হকদত মফদল মেও া প্রহতদরাধ করদত গ্দবষণা পহরকল্পো ও প্রহশক্ষদণর সে  সুরক্ষা মসক্টদরর সাদর্থ 

পরােশ ে করা ি । সকল জহরপকারী েলদক মরফারাল হেদেেশো ও গ্াইদেন্স মেও া ি ।26 

 

মসক্টর অাংশীোরদের কাদছ ফলাফলসেূি প্রার্থহেকভাদব উপিাপে করার পর গুরুত্বপূণ ে ফলাফলসেূদির উপর 

আদলাকপাত কদর একটে ফযাক্টহশে প্রস্তুত করা ি  এবাং তা সকল মসক্টর, কক্সবাজাদরর মজলা প্রশাসক (হেহস) ও 

শরণার্থী ত্রাণ ও প্রতযাবাসে কহেশোরদক (আরআরআরহস) মেও া ি । আবার হেহস, মেকোফ ও উহখ া উপদজলা 

হেব োিী কে েকতো (ইউএেও) এবাং আরআরআরহসর সাদর্থ প্রাপ্ত গুরুত্বপূণ ে ফলাফল মশ ার করা ি । 
 

চযাদলে ও সীোবদ্ধতা 
 

েূলযা দের চযাদলে ও সীোবদ্ধতার েদধয রদ দছ: 

 

 
26 পহরহশি ৪ এ মরফারাল হেদেেশো সাংেুক্ত করা িদ দছ। 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/msna_2020_factsheet_refugee.pdf
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• ল্টরয়মাি যডিা েংগ্রি: মকাহভে-১৯ হে ন্ত্রণ বযবিার অাংশ হিসাদব চলাচল, ক্যাম্পে প্রদবশ ও েুদখােুহখ 

সাক্ষাৎকাদর হবহধহেদষধ র্থাকা  সকল সাক্ষাৎকার মেও া িদ দছ মফাদে। এদত হকছু চযাদলে ও সীোবদ্ধতা 

ততহর িদ দছ: 

o মফাদে সাক্ষাৎকাদরর সে  েুব েল মেেও াকে ও পারস্পহরক প্রহতজক্র ার অভাদব মেে 

অাংশগ্রিণকারীর েদোদোগ্ িাহরদ  ো ো  মসজেয পহরোণগ্ত ও গুণগ্ত মেো সাংগ্রদির েুল 

সীহেত তেদঘ েযর করা ি । প্রশ্নগুদলাদক গুরুত্ব মেও া ি  এবাং পহরবার প্রশ্নপদত্রর তেঘ েয সীহেত 

হছল। তাছাড়া মকআইরা সবদক্ষদত্রই মকআইআই প্রশ্নপদত্রর শুধুোত্র হেধ োহরত অাংশ হেদ  

আদলাচো কদরদছ।  

o মেদিতু মফাদে সাক্ষাৎকাদরর সে  মগ্াপেী তা হেজিত করা সম্ভব ি হে তাই অাংশগ্রিণকারীদের 

েুুঁ হকদত ো মফলদত েূলযা দের পহরোণগ্ত উপকরদণ স্পশ েকাতর হবষ  অন্তভুেক্ত ো কদর তা 

গুণগ্ত উপকরণ ও মসদকন্ডাহর মেো পে োদলাচোর োধযদে মবর কদর হেদ  আসার মচিা করা ি । 

o মেদিতু মফাদের োহলকাো পুরুষদের েদধযই মবহশ মসদিতু সরাসহর জহরদপ োরী অাংশগ্রিণকারী 

র্থাকা েতগুদলা পহরবাদরর কাদছ োও া মেত তা মফাদে সম্ভব ি হে। তারপদরও েেুোদক্ষদত্র ২৩% 

োরী অাংশগ্রিণকারী অন্তভুেক্ত করা ো , োর েদধয ৮৬% োরী-প্রধাে পহরবাদরর পক্ষ মর্থদক কর্থা 

বদলদছ বদল জাো । 

o অসে মফাদের োহলকাোর কারদণ ফলাফলসেূি তুলোেূলকভাদব মবহশ হশহক্ষত পহরবাদরর হেদক 

হকজঞ্চৎ পক্ষপাতেুি িদত পাদর। 

• যডিা ল্টেয়িষণ: প্রশ্নপদত্রর তেদঘ েয সীোবদ্ধতা ও এর ফদল প্রাপ্ত সীহেত তর্থয এবাং মসই সাদর্থ জহরপটে হরদোে 

পদ্ধহতদত পহরচাহলত করা  সাংগ্রিদোগ্য তদর্থযর ধরণ সীোবদ্ধ িদ  োও া  হবদিষদণর সম্ভাবয ধরণ ও 

গ্ভীরতা সীোবদ্ধ িদ  হগ্দ দছ। একই কারদণ মকাে উপেুক্ত পহরোণগ্ত আন্ত-মসক্টরাল হবদিষণ পহরচালো 

করা ি হে।  েুুঁ হকপূণ ে অবিা  র্থাকা পহরবার ও সাংহিি মকসদলাদের প্রাক্কহলত অেুপাতও এই েূলযা দের 

আওতার বাইদর হছল। তদব মসক্টদরর ফলাফলসেূদির েদধয গুণগ্তভাদব সাংদোগ্ িাপে এবাং চাহিো ও মসবা 

ঘােহতর আরও উপেুক্ত একটে হচত্র মপদত গুণগ্ত ফলাফল ও মসদকন্ডাহর মেো বযবিার করা ি । 

• প্রজি ল্টরয়পাটিথং: বযজক্তহবদশদষর তর্থয অাংশগ্রিণকারীর প্রজক্সর োধযদে সাংগ্রি করা ি ; সরাসহর মসই 

পহরবাদরর সেসযদের কাছ মর্থদক ে । একারদণ ফলাফলসেূি পহরবাদরর সেসযদের হেজস্ব বাস্তব 

অহভজ্ঞতার প্রহতফলে োও ঘোদত পাদর। 

• োেয়েি েূচক: সােহগ্রক জেদগ্াষ্ঠীর একটে সাবদসে সম্পহকেত (মেেে শুধুোত্র সু্কলগ্ােী হশশু র্থাকা 

পহরবার সম্পহকেত) প্রাপ্ত ফলাফদল অহধক তররুটে র্থাকদত পাদর, ো ফলাফদলর শুদ্ধতা কহেদ  মে । 

অদপক্ষাকৃত কে হেখুুঁতভাদব উপিাহপত মেদকােও প্রাপ্ত ফলাফল প্রহতদবেদে মসভাদবই মেখাদো িদ দছ। 

• অংশগ্রিণকারীর পেপাল্টতত্ব: হকছু সূচক (মেেে প্রাপ্ত সুরক্ষা িুেহক) অাংশগ্রিণকারীর স্বকী তা ও 

উপলহির কারদণ কে বা মবহশ হরদপােে করা িদত পাদর। উোিরণস্বরূপ, মকাে হেহেেি প্রদশ্নর উির 

অাংশগ্রিণকারীর হেদজর কাদছ মেটে “টঠক” বদল েদে ি  মসটে মেও ার প্রবণতা র্থাকদত পাদর (“সাোজজক 

আকাঙ্ক্ষা পক্ষপাত”)। 

• উপল্ল্টি: পহরবার হবষ ক উপলহির উপর প্রশ্ন শরণার্থী কযাদম্প মসবা প্রোদের বাস্তবতা সরাসহর ো মেহখদ  

মস হবষদ  মকবলোত্র অাংশগ্রিণকারীর উপলহিও মেখাদত পাদর। 

• পল্টরোর েল্টরয়পর েীমােদ্ধতা: 

o গ্ৃিিালী-পে োদ র পহরোণগ্ত জহরপ লহক্ষত জেদগ্াষ্ঠীদত সমৃ্পক্ত করা ো  এরকে পহরোণ 

হেণ ে দোগ্য তর্থয প্রোে করদত চাইদলও পদ্ধহতটে জটেল হবষ সেূদির গ্ভীর বযাখযা মেও ার 

উপেুক্ত ে । একারদণ একইসাদর্থ আসা গুণগ্ত উপকরণ এবাং মসই সাদর্থ মসদকন্ডাহর মেোর সাদর্থ 

ট্রা াঙু্গদলশদের োধযদে “কীভাদব” ও “মকে” প্রশ্নগুদলার উির মখা ুঁজা সবদচদ  মবহশ কাে েকরী। 

o মেদিতু “পহরবার” িল হবদিষদণর একক মসদিতু পহরবাদরর অভযন্তরীণ হবষ  মেেে মজন্ডার প্রর্থা, 

ভূহেকা, অক্ষেতা বা ব স সম্পহকেত হবষ গুহল সম্পদকে জাো ো  ো। বযবিারকারীদের অেযােয 
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মেোর উৎদসর সাদর্থ পহরবার-পে োদ র প্রাপ্ত ফলাফল সম্পূরক হিসাদব বযবিার করদত ও 

ট্রা াঙু্গদলে করদত েদে কহরদ  মেও া ি । 

• মূল্যায়য়নর েময়: প্রাপ্ত ফলাফল বযাখযা করার সে  বযবিারকারীদের জাোদো ি  মে মেো সাংগ্রি 

কাে েক্রে: (১) মকাহভে-১৯ সম্পহকেত হবহধহেদষদধর কারদণ কদ ক োস ধদর সীহেতভাদব মসবা প্রোদের 

পরবতী সেদ  পহরচালো করা ি ; (২) বষ ো মেৌসুদে বাস্তবা ে করা ি ; এবাং (৩) এর েদধয ঈে-উল-আেিা 

পাহলত ি । 
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প্রাি ফল্াফল্ 
 

 
 

অগ্রাহধকারেূলক চাহিো 
 

সবদচদ  মবহশ জাোদো অগ্রাহধকারেূলক চাহিোর েদধয হছল বসতবাহড়র উপকরণ, খােয প্রাহপ্ত, উপাজেেদোগ্য কাজ 

(আইজজএ) প্রাহপ্ত, হেরাপে ও কাে েকর লযাটট্রে সুহবধা প্রাহপ্ত ও হবেুযৎ। হেরাপে ও কাে েকর লযাটট্রে প্রাহপ্ত ও হবেুযৎ হবদশষ 

কদর োরী অাংশগ্রিণকারী র্থাকা পহরবাদর গুরুত্বপূণ ে হছল, আর পুরুষ অাংশগ্রিণকারী র্থাকা পহরবার তাদের সবদচদ  

গুরুত্বপূণ ে হতেটে অগ্রাহধকারেূলক চাহিোর একটে হিসাদব খােয প্রাহপ্তদক অদপক্ষাকৃত মবহশ সাংখযকবার মেহখদ দছ 

(হচত্র ১)। ২০১৯ সাদলর তুলো 27, হবদশষ কদর বসতবাহড়র উপকরণ ও আইজজএদক অগ্রাহধকারেূলক চাহিো  রাখা 

পহরবারসেূদির অেুপাত (২০১৯ সাদল ের্থাক্রদে ৪৭% ও ২২%) উদেখদোগ্য িাদর মবদড়দছ। এটে সম্ভবত েগ্ে অর্থ ে 

প্রাহপ্ত এবাং তা হেদ  পরবতীদত স্বাধীেভাদব বসতবাহড়র উপকরণ প্রাহপ্তর ক্ষেতার উপর মকাহভে-১৯ প্রােুভোদবর 

প্রভাদব সৃটি িদ দছ। 

 
ল্টচত্র 1 % অগ্রাহধকারেূলক চাহিোর কর্থা জাোদো পহরবার, সােহগ্রকভাদব এবাং অাংশগ্রিণকারীর মজন্ডার অেুসাদর (প্রধাে ৫ টে)28 

সাধারণভাদব মবহশ সাংখযক পহরবার েগ্ে অর্থ ে সিা তার মচদ  অ-আহর্থ েক সিদোহগ্তা মবহশ পছে কদর বদল মেখা 

হগ্দ দছ (হচত্র 2)। তদব োরী অাংশগ্রিণকারী র্থাকা পহরবার মবহশরভাগ্ মক্ষদত্র েগ্ে অর্থ ে সিা তাদক খােয প্রাহপ্তর 

পছদের উপা  বদল জাহেদ দছ (৫২%), মেখাদে পুরুষ অাংশগ্রিণকারী র্থাকা পহরবার (৩৮%) োরী অাংশগ্রিণকারী 

র্থাকা পহরবাদরর (৩৫%)29 তুলো  মবহশ অ-আহর্থ েক সিদোহগ্তাদক পছে হিসাদব মেহখদ দছ (৪৮%)। মসই সাদর্থ ১৩% 

 
27 ISCG, Joint Multi-Sector Needs Assessment (J-MSNA), Rohingya Refugees, Cox’s Bazar, Bangladesh, September 2019 (Cox’s Bazar, 2019). Available here 

(accessed 13 November 2020). 
28 োরী অাংশগ্রিণকারী র্থাকা পহরবাদরর ফলাফদল +/-৭% তররুটের সম্ভাবো রদ দছ (n=২১১)। অাংশগ্রিণকারীদের হতেটে অগ্রাহধকারেূলক চাহিো 

হেধ োরণ করদত বলা িদ দছ। 
29 োরী অাংশগ্রিণকারী র্থাকা পহরবাদরর ফলাফদল +/-১১% তররুটের সম্ভাবো রদ দছ (n=৯৫)। 

২১%

২৩%

41%

৬০%

৬৩%

৩১%

৩৩%

৪৪%

৪৫%

৬৫%

১৮%

২০%

৪০%

৬৪%

৬৩%

Electricity

Access to safe and functional latrines

Access to income-generating activities

Access to food

Shelter materials

Male

Female

Overall

আশ্রয়র্উপক্রর্

খাদ্য প্রানি

অর্ ক-উপার্কিক্ারীক্ার্প্রানি

নিরাপদ্ওক্ায কক্রলযাট্রিিপ্রানি

নবদ্ যৎ

প রুষ্

িারী

সা নিক্

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/bgd_report_2019_jmsna_refugee_community_december_2019_to_share_v3.pdf
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পহরবার আশ্র ণ সিদোহগ্তা হিসাদব শ্রহেক সিা তা পছে কদর বদল জাহেদ দছ ো পুরুষ অাংশগ্রিণকারী র্থাকা 

পহরবাদরর (৯%) তুলো  োরী অাংশগ্রিণকারী র্থাকা পহরবার (২৯%)30 অদপক্ষাকৃত মবহশ জাহেদ দছ এবাং ১০% 

পহরবার তাদের গ্ৃিিাহল/রান্নার উপকরণ মপদত ভাউচারদক পছদের পদ্ধহত বদল জাহেদ দছ। 

 
ল্টচত্র 2 % সিা তা পাও ার পছদের পদ্ধহত সম্পদকে জাোদো পহরবার31 

 

চাহিো এবাং মসবা ঘােহত 
 

উচ্চ কভাদরজ বজা  র্থাকা মসবা 
 

যকাল্টভড-১৯ ল্টনয়ন্ত্রণ েযেস্থ্ার ল্টেল্টধল্টনয়ষয়ধর ময়ধয ল্টকেু যেোর কভায়রে ২০১৯ যে-এমএেএনএয়ত পাওয়া 

উচ্চ কভায়রয়ের োয়থ তুল্নায় াগয যথয়কয়ে, েুল্টনল্টদথিভায়ে জ্বাল্াল্টন, পাল্টন প্রাল্টি ও েে থাঙ্গীণভায়ে খাদয 

ল্টেতরণ েম্পল্টকথত যেোগুয়ল্া। মেো সাংগ্রদির আদগ্র চার সপ্তাদির েদধয রান্নার জ্বালাহের উৎস হিসাদব শুধুোত্র 

তরল মপদট্রাহল াে গ্যাদসর (এলহপজজ) উপর হেভের কদরদছ বদল জাোদো পহরবাদরর অেুপাত অদেক মবহশ মর্থদকদছ 

(৮৮%)। তর্থয অেুো ী প্রা  সকল পহরবার (৯৮%) োেহবক সিা তাকারীদের কাছ মর্থদক এলহপজজ মপদ দছ, মেখাদে 

োত্র ২% পহরবার এলহপজজ মকোর কর্থা জাহেদ দছ। জ্বালাহে কাদঠর বযবিার কে মর্থদকদছ (হচত্র 3)। 

 
ল্টচত্র 3 % পহরবার মেো সাংগ্রদির আদগ্র চার সপ্তাদি রান্নার জ্বালাহের উৎস সম্পদকে জাো  

খাবার পাহের উন্নত উৎস বযবিাদরর সুদোগ্ও মবহশ হছল। খাবার পাহে, রান্নার পাহে, বযজক্তগ্ত পহরচ্ছন্নতা  বযবহৃত 

পাহে ও অেযােয গ্ৃিিাহলর কাদজ বযবহৃত পাহে সি গ্ৃিিাহলর চাহিো মেোদোর জেয পে োপ্ত পাহে পাও ার কর্থা 

জাোদো পহরবাদরর সাংখযাও মবহশ হছল। ১% এরও কে পহরবার তাদের খাও ার পাহের প্রধাে উৎদসর একটে হিসাদব 

জলাশদ র পাহে এবাং/অর্থবা অরহক্ষত েণ ো বযবিাদরর কর্থা জাহেদ দছ এবাং ৮৮% পহরবার তাদের গ্ৃিিাহলর চাহিো 

মেোদত েদর্থি পহরোণ পাহে পাও ার কর্থা জাহেদ দছ। হদ্বতী  মক্ষদত্র এটে একটে উদেখদোগ্য িাদর বৃজদ্ধ হিসাদব 

প্রতী োে িদত পাদর, কারণ ২০১৯ সাদল ৪৪% পহরবার গ্ৃিিাহলর সকল প্রদ াজে মেোদোর জেয েদর্থি পাহে 

 
30 োরী অাংশগ্রিণকারী র্থাকা পহরবাদরর ফলাফদল +/-৯% তররুটের সম্ভাবো রদ দছ (n=১৩৪)। 
31 অাংশগ্রিণকারীরা এগুদলার মকােটেদক অগ্রাহধকারেূলক চাহিো হিসাদব উদেখ কদর র্থাকদল এগুদলা মপদত তাদের পছদের পদ্ধহতর কর্থা 

জজজ্ঞাসা করা িদ দছ। গৃ্িিাহল/রান্নার উপকরদণর ফলাফদল +/-১১% তররুটের সম্ভাবো রদ দছ (n=৯৪)। 

৭৪%

৪৬%
৬৬%

৩১% ৪০%
২৩%

Shelter materials Food Household/cooking
items

In-kind assistance

Cash assistance

বসেবানিরউপক্রর্ খাদ্য গৃিস্থালী/রান্নারউপক্রর্

অ-আনর্ কক্সিায়ো

িগদ্অর্ কসিায়ো

৯৮%

২%

৮৮%
১০%

২%

Received LPG
refills from

humanitarian
organisation

Bought LPG
refills

Used exclusively
LPG

Firewood
(purchased)

Firewood (self-
collected)

 ািনবক্সিায়ো

সংস্থা মর্ম্পক্

এলনপজর্ নরনিল

মপম্পয়ম্পে

এলনপজর্ নরনিল

নক্ম্পিম্পে

শুধ  াত্রএলনপজর্

বযবিারক্ম্পরম্পে

জ্বালানিক্াঠ

(মক্িা)
জ্বালানিক্াঠ

(সংগৃিীে)
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পাও ার কর্থা জাহেদ হছল।32 এই হবষ টে সতকেতার সাদর্থ বযাখযা করা েরকার। ২০১৯ মজ-এেএসএেএদত গ্ৃিিাহলর 

পৃর্থক কাদজর জেয পাহের পে োপ্ততা আলাোভাদব েূলযা ে করা িদ হছল মেখাদে ২০২০ মজ-এেএসএেএদত একই 

সাদর্থ গ্ৃিিাহলর সকল কাদজর জেয পাহের পে োপ্ততা েূলযা ে করা িদ দছ। মেদিতু পাহের পহরোণ হবষদ  এ বছদরর 

প্রশ্ন খাও ার পাহের উৎস হবষ ক প্রদশ্নর পদরই মেও া িদ দছ, তাই এটেও িদত পাদর মে এই ফলাফদল গ্ৃিিাহলর 

সকল কাদজর জেয পাহের পে োপ্ততার পহরবদতে খাও ার পাহের পে োপ্ততার আাংহশক প্রহতফলে ঘদেদছ। 

 

২০১৯ ও ২০২০ উভ  সাদলর পাহে প্রাহপ্তর ফলাফল বযাখযা করার সে  োর্থা  রাখদত িদব মে বষ ো মেৌসুদে মেো 

সাংগ্রদির কাজ করা িদ দছ। হকছু মকআই সুস্পিভাদব উদেখ কদর মে মেো সাংগ্রদির সে  পহরবারগুদলার পে োপ্ত 

পাহে পাও ার প্রধাে কারণ িল বৃটির পাহে। একই সাদর্থ তারা জাো  মে লকোউদের সে  পাহের উৎদসর 

অবকাঠাদোগুদলার পে োপ্ত রক্ষণাদবক্ষদণর কাজ করা ি হে, ো পাহে প্রাপযতা সীোবদ্ধ কদরদছ। পাহের পহরোদণর 

বাইদর অদেক মকআই পহরষ্কার পাহের অভাব বা হেম্নোদের পাহের কর্থা জাহেদ দছ, মে কারদণ পহরষ্কার পাহে সাংগ্রি 

করদত পহরবারগুদলাদক আরও েদূর মেদত িদচ্ছ। 

 

“িযা ুঁ, তারা প্রদ াজেেত পহরষ্কার পাহে পাদচ্ছ। তারা বষ োকাদল বৃটির পাহে সাংগ্রি করদছ এবাং খাও ার 

জেয তা পহরশুদ্ধ করদছ।“ - পুরুষ মকআই (মেকোফ) 

 

“পাহেদত প্রচুর পহরোদণ আ রে র্থাকার কারদণ তারা টেউবওদ দলর পাহে বযবিার করদত পাদর ো এবাং 

তারা অদেক েূর মর্থদক বা কযাদম্পর অেয িক মর্থদক পাহে আদে।“ – োরী মকআই (উহখ া) 

 

“আদগ্ এেজজও বা সরকার হে হেত মেখাদশাো করত। প্রদ াজে িদল তারা টেউবওদ ল মেরােত কদর 

হেত, হকন্তু এখে একো টেউবওদ ল েি িদল মকউ মেরােত করদত আদস ো। একারদণ অদেক েূর 

মর্থদক োেুদষর পাহে আেদত ি ।“ – োরী মকআই (উহখ া) 

 

লকোউদের সে  হবশ্ব খােয কে েসূচী (েহিউএফহপ) সব োঙ্গীণ খােয হবতরণ অবযািত রাদখ। একহেদক খাদেয 

সােহগ্রকভাদব কযালহরর োত্রা বাড়াদো ি  এবাং পহরবারগুদলার ক্র  পযাোে ে অেুসাদর েতুে পযাদকদজর হেজাইে 

করা ি । েহেও অেযহেদক মকাহভে-১৯ সাংক্রেদণর েুুঁ হক প্রশেদে খােয হবতরণ কে েসূচীর সাংখযা কহেদ  মেও া ি  

এবাং খােয সরবরাি মচইদে চাদপর কারদণ খােয পযাদকদজর তবহচত্রয সীোবদ্ধ িদ  ো ; তদব পছে ও পুটির 

প্রদ াজেী তা হবদবচো  মেও া ি ।33 একই সাদর্থ আইজজএ সিদোহগ্তা মেেে মবসরকাহর সাংিা  (এেজজও) 

মস্বচ্ছাদসবীর কাজ, কাদজর হবহেেদ  অর্থ ে কাে েক্রদে অাংশগ্রিণ এবাং েক্ষতা উন্ন ে প্রহশক্ষদণ েগ্ে প্রদণােো 

মকাহভে-১৯ হে ন্ত্রণ বযবিার কারদণ কহেদ  মফলা ি ।34 এটে পহরবারগুদলার খােয সিা তার সম্পূরক বযবিার 

সক্ষেতা গুরুতরভাদব বাধাগ্রস্ত কদর। একই কারদণ প্রা  প্রহতহেে হসহর াল ও কে খাও ার কর্থা জাোদো 

পহরবারগুদলাদত খােয সিা তার বযাপক কভাদরজ প্রহতফহলত ি । হকন্তু অেযােয খােয গ্রিণ খুবই অহে হেত হছল; 

মেখাদে মতল ও চহব ে বযহতক্রে। হতে হেে পর পর োল, সবজজ এবাং োাংস ও োছ মর্থদক শুরু কদর ফল ও েুগ্ধজাতী  

পণয সপ্তা  এক বাদররও কে (হচত্র 4)। 

 
32 আইএসহসজজ, ২০১৯। 
33 WFP, Ensuring food assistance and safety during COVID-19, (Cox’s Bazar, 2020b). Available here (accessed 13 November 2020). 
34 Food Security Sector, 5W Monitoring (Cox’s Bazar, 2020). 

https://fscluster.org/sites/default/files/documents/changes_during_covid-19_v2.pdf
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ল্টচত্র 4 সপ্তাদি গ্ড় হেদের সাংখযা েখে পহরবারগুদলা হবহভন্ন ধরদণর খাবার গ্রিণ কদরদছ 

মকআইরা পরবতীদত জাো  মে খাদেযর পহরোদণর কর্থা বাে হেদল, সিা তা পযাদকদজর োধযদে প্রাপ্ত খাবাদরর োে 

লকোউদের সে  আরও খারাপ িদ দছ। েহেও গুণগ্ত মেো মর্থদক মেখা ো  মে হকছু পহরবার ি ত এধরদণর 

সেসযা  পদড়দছ, তদব এ সেসযাটের পহরহধ মকেে হছল মস হবষদ  এটে মকাে প্রোণ মে  ো। 

 

“লকোউদের পর খােয হবতরণ কে েসূচীর োধযদে পাও া চাউদলর েত খাবাদরর পহরোণ কদেদছ। 

আেরা মেসব মরশে পছে কহর ো তারা মসগুদলা হেদচ্ছ। মেেে, তারা আোদের হেম্নোদের োল মে । 

আেরা মবহশ পহরোদণ শুেহক পাই, ো মতেে গুরুত্বপূণ ে ে  [খাবার ততহরর উপাোে হিসাদব বযবহৃত 

ি ]। আেরা হবতরণ মকন্দ্র মর্থদক আদগ্ মেভাদব খাবার মপতাে মসভাদব খাবার মপদত চাই। এধরদণর 

শুেহক মখদ  হকছু মলাক অসুি িদ  পদড়দছ।“ – োরী মকআই (মেকোফ) 

 

“েূল সেসযা িল মরশে। মকাহভদের আদগ্ তারা হবহভন্ন ধরদণর মরশে মপত। এখে তারা পযাদকে করা 

খাবার পাদচ্ছ োর েদধয অদধ েক খাবারই েি।“ – পুরুষ মকআই (মেকোফ) 

 

“তারা হে হেত এবাং সে েত েহিউএফহপ মর্থদক মরশে, চাউল পাদচ্ছ। হকন্তু লকোউদের পর মর্থদক 

তারা চাউল হেদ  সেসযা  পদড়দছ। চাউদলর োে খুবই খারাপ।“ – পুরুষ মকআই (উহখ া) 

 

হবেযোে চাহিো ও মসবা ঘােহত 
 

যকাল্টভড-১৯ এর আয়গ থাকা ল্টকেু চাল্টিদা ও যেো ঘািল্টত রয়য় ল্টগয়য়য়ে; েুল্টনল্টদথিভায়ে 

আশ্রয়ণ/এনএফআই, ল্টশো যেো প্রাল্টি, পুটিকর খাদয প্রদান, েেথয েযেস্থ্াপনা ও মানল্টেক 

েিায়তাকারীয়দর োয়থ পল্টরোয়রর য াগায় াগ েম্পল্টকথত ল্টেষয়গুয়ল্া। ২০১৯ সাদলর েত35 বসতবাহড় হবষ ক 

সেসযার কর্থা জাোদো পহরবাদরর অেুপাত অদেক মবহশ রদ  হগ্দ দছ, ো ৬৯% (হচত্র 5)। ঘদরর চালা হবষ ক সেসযার 

কর্থা সবদচদ  মবহশ জাোদো িদ দছ (৫১% পহরবার)। তাছাড়াও ৫৮% পহরবার মেো সাংগ্রদির আদগ্র ছ  োদস 

সূে োদস্তর পর সাধারণ কাজকে ে করার জেয েদর্থি আদলা ো র্থাকার কর্থা জাহেদ দছ (হচত্র 6) এবাং ১০% পহরবার তাদের 

বতেোে আশ্র দণ র্থাকার জেয ভাড়া মেও ার কর্থা জাহেদ দছ (হচত্র 7)। 

 
35 আইএসহসজজ, ২০১৯ 

০.৪

০.৭

১.৯

২.৩

২.৪

২.৪

৬.৭

৬.৯

Dairy

Fruit

Sweets

Meat/fish

Vegetables

Pulses

Oil/fats

Cereals/tubersনসনরয়াল/ট্রটউবার

মেল/চনব ক

ডাল

সবজর্

 াংস/ াে

ন ট্রি

িল

দ্ গ্ধর্ােীয়খাদ্য
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ল্টচত্র 5 % পহরবার মেো সাংগ্রদির 

আদগ্র ছ  োদস তাদের বসতবাহড় 

হেদ  সেসযার কর্থা জাো  

 
ল্টচত্র 6 % পহরবার মেো সাংগ্রদির 

আদগ্র ছ  োদস সূে োদস্তর পর সাধারণ 

কাজকে ে করার জেয েদর্থি আদলা ো 

র্থাকার কর্থা জাো  

 
ল্টচত্র 7 % পহরবার মেো সাংগ্রদির 

আদগ্র ছ  োদস তাদের বতেোে 

আশ্র দণ র্থাকার জেয ভাড়া মেও ার 

কর্থা জাো  

বসতবাহড়র েুরবিা ও আদলার অভাব মকাহভে-১৯ প্রােুভোদবর আদগ্ উপহিত র্থাকদলও লকোউদের পর মর্থদক েগ্ে 

অদর্থ ের অভাদব পহরবারগুদলার বসতবাহড়র উন্ন ে বা স্বাধীেভাদব এেএফআই প্রাহপ্তর সক্ষেতা অদেক কদেদছ। এর 

ফদল এসকল সেসযা পহরবারগুদলার হেদজদের সোধাে করার সক্ষেতা উিদরাির সীহেত িদ দছ। মকআইরা প্রা ই 

বদলদছ মে মবহশরভাগ্ পহরবার বসতবাহড় মেরােত বা এেএফআই মপদত সম্পূণ েরূদপ সিা তার উপর হেভেরশীল হছল। 
 

“োদের বসতবাহড় মেরােত করা েরকার তারা আইওএদের কাছ মর্থদক বসতবাহড়র উপকরণ সাংগ্রি 

কদর এবাং মসগুদলা মেরােত কদর অর্থবা তারা মসগুদলার মকাে উন্ন ে বা মেরােত ো কদরই মসখাদে 

বসবাস কদর। […] আইওএদের কাছ মর্থদক মকাে সিা তা ো মপদল, মেরােত ছাড়াই মসখাদে তাদের 

বসবাস করদত ি ।“ – পুরুষ মকআই (উহখ া) 
 

“অহধকাাংশ োেুষ, োদের োকা মেই, তারা বসতবাহড় মেরােত কদর ো, বরাং মেরােদতর জেয সাইে 

বযবিাপোর কাছ মর্থদক বসতবাহড়র উপকরণ পাও ার অদপক্ষা কদর।“ – পুরুষ মকআই (উহখ া) 
 

“োেুষ মকবলোত্র হবতরণ কাে েক্রদের উপর হেভের কদর। তাদের এসকল উপকরণ পাও ার অেয মকাে 

উপা  মেই। কখেও কখেও, োদের কাজ করার সুদোগ্ আদছ তারা হেদজদের চাহিো মেোদত পাদর, 

হকন্তু  মবহশরভাগ্ োেুষই কি পাদচ্ছ। […] আেরা েদর্থি উপকরণ [রান্না/ঘুোদো/আদলা/গ্ৃিিাহল] পাজচ্ছ 

ো, একারদণ আেরা মসসব উপকরণ ছাড়াই আোদের জীবে চাহলদ  হেজচ্ছ।“ – পুরুষ মকআই (উহখ া) 
 

কযাদম্প আশ্র ণ মসবাোতাদের সীহেত উপহিহতর ফদল বসতবাহড়গুদলা োদসর পর োস মেরােত ো করা অবিা  

রদ  োদচ্ছ। মসই সাদর্থ ২০২০ সাদলর জলুাই মর্থদক আগ্স্ট োদসর েদধয আবিাও া-সম্পহকেত বসতবাহড়র ক্ষহতর 

তর্থয মর্থদক মেখা ো  মে ক্ষহত িও া বসতবাহড়র সাংখযা গ্ত বছদরর একই সেদ র তুলো  ১০০% এরও মবহশ 

মবদড়দছ।36 বসতবাহড়র ক্ষহতর এই বৃজদ্ধ এবাং মসই সাদর্থ মেরােদত হবলম্ব পহরবারগুদলাদক ক্ষহতগ্রস্ত বসতবাহড়দত 

বসবাস করার ক্রেবধ েোে সেসযার েদধয মফলদব। 
 

“এই ক্ষহত এখে গুরুতর। আদগ্ এেজজও কেীরা হে হেত িদক আসদতা, বসতবাহড়র অবিা মেখদতা 

এবাং বসতবাহড়র উপকরণ হেত, হকন্তু লকোউদের পর মর্থদক তারা আর আসদছ ো এবাং বসতবাহড়র 

অবিার মকাে উন্নহত ি হে।“ – োরী মকআই (উহখ া) 
 

“বষ োর কারদণ বসতবাহড়র ক্ষহত িদ দছ; মসই ক্ষহত আর বৃজদ্ধ ি হে [লকোউদের কারদণ]। হকন্তু আেরা 

মেদখহছ মে লকোউদের পর েখে আোদের বসতবাহড় ক্ষহতগ্রস্ত িদ দছ তখে তা মেরােদতর জেয 

আোদের েীঘ ে সে  অদপক্ষা করদত িদ দছ। আশ্র ণ অাংশীোররা আোদের অহভদোগ্ হেদ দছ, হকন্তু 

েখে জরুরী মেরােদতর প্রদ াজে িদ দছ তখে তারা মসটে তাৎক্ষহণকভাদব মেরােত কদর মে হে। 

এইসব মক্ষদত্র বসতবাহড় মেরােদতর জেয আোদের েীঘ ে সে  অদপক্ষা করদত িদ দছ  ো আোদের 

জেয খুবই কিকর।“ – পুরুষ মকআই (উহখ া) 
 

 
36 ACAPS, IOM and Shelter Cluster, Impact of the monsoon & COVID-19 containment measures: Shelter and infrastructure damage in the Rohingya refugee 

camps, Flash report – 20 August 2020 (Cox’s Bazar, 2020). Available here (accessed 13 November 2020). 

৬৯% ৫৮% ১০%

https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20200820_acaps_report_impact_of_the_monsoon_covid-19_containment_measures.pdf
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বসতবাহড়র হভতদর ও বাইদর আদলার অভাব অেযােয ফলাফলদকও সরাসহর প্রভাহবত কদর। উোিরণস্বরূপ, অিা ী 

হশক্ষাদকন্দ্র (টেএলহস) বন্ধ র্থাকার সেদ  আদলা ও হবেুযদতর অভাব বাড়ীদত হশশুদের পড়াদশাো বাধাগ্রস্ত কদরদছ বদল 

পহরবারগুদলা কখেও কখেও সরাসহর অহভদোগ্ কদরদছ। তাছাড়াও ২০১৯ মজ-এেএসএেএদত37 োরী 

অাংশগ্রিণকারীদের (৫০%) অহেরাপে মবাধ করার সবদচদ  মবহশবার বলা কারণ এই আদলার অভাব হবদশষ কদর োরী 

ও কেযাহশশুদের হেরাপিা েুুঁ হক বাহড়দ  মে । 

 

হশক্ষা মসবা প্রাহপ্তদত, হবদশষ কদর হকদশার-হকদশারীদের, ঘােহত মর্থদক হগ্দ দছ। প্রাপ্ত তর্থযেদত ১৫ বছর ও তার মবহশ 

ব সী হবপুল সাংখযক হকদশার-হকদশারী টেএলহসদত ভহতে ি হে। মছদলদের তুলো  মেদ দের মক্ষদত্র এই ঘােহতর কর্থা 

মবহশ বলা িদ দছ। তর্থযেদত ১৫ মর্থদক ১৮ বছর ব সী োত্র ৩% মেদ  মকাহভে-১৯ প্রােুভোদবর আদগ্ সপ্তাদি কেপদক্ষ 

চার হেে টেএলহসদত হগ্দ দছ, মেখাদে একই ব দসর মছদলদের অেুপাত হছল ২৮%। উভ  মজন্ডাদরর ১৯ মর্থদক ২৪ 

বছর ব সী প্রাপ্তব স্ক তরুণ-তরুণীদের হশক্ষা কাে েক্রদে ভহতে করার িার খুবই কে – ১% োরী এবাং ৪% পুরুষ। 

তর্থযেদত টেএলহসদত ভহতে িও া ১৫ মর্থদক ১৮ বছর ব সী মছদলদের অেুপাত ২০১৯ সাদল ১৩% মর্থদক মবদড় এখে 

২৮% িদ দছ। েহেও এই ফলাফল সতকেভাদব বযাখযা করা উহচৎ, কারণ এটে আাংহশকভাদব িদলও সাোেয মবহশ হশহক্ষত 

পহরবাদরর হেদক ২০২০ মজ-এেএসএেএর একটে সম্ভাবয পক্ষপাহতদত্বর সাদর্থ সম্পহকেত িদত পাদর। অদেক মকআই 

ব স্ক হশক্ষার্থীদের পড়াদশাোর সুদোদগ্র অভাবদক হকদশার-হকদশারীদের হশক্ষা মসবা প্রাহপ্তদত একটে সুস্পি বাধা 

হিসাদব উদেখ কদরদছ। 
 

“১২ বছদরর মবহশ ব সী হশশুরা সু্কদল হফদর মেদত চা  ো, কারণ সু্কদল ো মশখাদো ি  তার সবই প্রর্থে 

ও হদ্বতী  মশ্রণীর হবষ । এ কারদণ তারা মসগুদলা পড়দত চা  ো।“ – পুরুষ মকআই (মেকোফ) 
 

“আোদের হশশুদেরদক হশক্ষা মেও ার েত েদর্থি পহরোদণ েক্ষ হশক্ষক মেই। এই সেসযার বাইদরও 

আোদের হশশুরা েতেুকু পড়াদশাো করদত মচদ দছ ততেুকু তারা করদত পাদরহে। তারা মকবলোত্র 

প্রার্থহেক পে ো  পে েন্ত পড়দত পাদর। এরপর তারা আর মকাে হশক্ষার সুদোগ্ পা হে।“ – পুরুষ মকআই 

(উহখ া) 
 

এছাড়াও ৬ মর্থদক ৫৯ োস ব সী হশশু এবাং গ্ভেবতী ও স্তেযোেকারী োরীদের (হপএলেহিউ) জেয পুটিকর খােয 

প্রাহপ্ত বা এই কাে েক্রদের বযবিাদরও ঘােহত রদ  হগ্দ দছ। সােহগ্রকভাদব হপএলেহিউ র্থাকা ৩০% পহরবার 

হপএলেহিউদেরদক মকাে পুটিকর খােয কাে েক্রদে েুক্ত ো করার কর্থা জাহেদ দছ38 এবাং ৬ মর্থদক ৫৯ োস ব সী 

৪০% হশশু এদত অন্তভুেক্ত ো করার তর্থয পাও া হগ্দ দছ।39 এর একটে সম্ভাবয বযাখযা িল মকাহভে-১৯ হে ন্ত্রণ বযবিার 

মপ্রহক্ষদত পুটি সম্পহকেত সুহবধা ও মসবা কহেদ  মেও া ি  এবাং ২০২০ সাদলর োচে োদস জেসাংদোগ্ বন্ধ কদর মেও া 

ি 40, মে কারদণ মকআইরা লকোউদের সে  মর্থদক হ্রাসকৃত ও আরও অহে হেত পুটি হবষ ক সিদোহগ্তার কর্থা 

জাহেদ দছ। এভাদব মসবা কদে োও া ও পরােশ ে মসবার ঘােহত স্বাদিযর উপর মেহতবাচক প্রভাব মফলদত পাদর এবাং 

মসই সাদর্থ হশশুর হবকাশ ও মবদড় ওঠা  োরাত্মক মেহতবাচক প্রভাব মফলদত পাদর।41 
 

“লকোউদের আদগ্ আেরা আোদের হশশুদের জেয প্রহত োদস চার পযাদকে হসহর াল মপতাে, হকন্তু 

লকোউে শুরু িও ার পর েুই োস এই কাে েক্রে বন্ধ হছল। এখে তারা প্রহত োদস োত্র েুই পযাদকে 

হেদচ্ছ।“ – োরী মকআই (মেকোফ) 
 

“িযা ুঁ, তারা সিা তা পা , হকন্তু আদগ্র েত ে । আদগ্ তারা সপ্তাদি একবার বা কখেও কখেও েুই 

সপ্তাদি একবার সিা তা মপত, হকন্তু এখে তারা োদস একবার সিা তা পা । তারা আদগ্র েত 

হে হেতভাদব এই সিা তা পা  ো।“ – োরী মকআই (উহখ া) 

 
37 আইএসহসজজ, ২০১৯। 
38 এই প্রশ্নটে শুধুোত্র হপএলেহিউ র্থাকা পহরবাদর জজজ্ঞাসা করা িদ দছ। ফলাফদল +/-৭% তররুটের সম্ভাবো রদ দছ (n=২৩৯)। 
39 কযাম্পগুদলাদত পুটিকর খােয কাে েক্রদে সমৃ্পক্ত করার িার উচ্চ িও ার আশা করা ি , কারণ এই কাে েক্রদে অপুি ও পুি হশশু/হপএলেহিউ 

ভহতে করা ি । 
40 আইএসহসজজ, ২০২০হব। 
41 আইহবআইহে। 



য ৌথ মাল্টি-যেক্টর চাল্টিদা মূল্যায়ন (যে-এমএেএনএ), যরাল্টিঙ্গা শরণাথী 

28 

 

 

হ্রাসকৃত সিা তা মসবা এবাং মসই সাদর্থ পুটিকর খােয কাে েক্রে ও এগুদলার সুহবধা সম্পদকে সদচতেতার অভাব এসকল 

কাে েক্রদের বযবিাদর পহরবারগুদলাদক বাধাগ্রস্ত করদত পাদর। মবহশরভাগ্ পহরবার (৭০%) হশশু এবাং/অর্থবা 

হপএলেহিউদেরদক পুটিকর খােয কাে েক্রদে েুক্ত করদত মকাে সেসযার সম্মুখীে ো িও ার কর্থা জাোদলও ১০% 

পহরবার এদক্ষদত্র প্রধাে বাধাগুদলার কর্থা বলদত পাদরহে। এটে অল্প হকছু পহরবাদর পুটি হবষ ক সিা তার বযাপাদর 

সদচতেতার অভাব হেদেেশ কদর, ো আবার উদঠ এদসদছ েখে অদধ েদকরও কে পহরবার (৪৯%) মকাহভে-১৯ 

প্রােুভোদবর পর মর্থদক পুটি হবষ ক মসবা সম্পদকে েদর্থি তর্থয পাও ার কর্থা জাো  (হচত্র 40 মেখুে)। তাই পুটি মসবা 

হবষদ  উন্নত মোগ্াদোগ্ এর বযবিার বাড়াদত ি ত সািােয করদব। এদক্ষদত্র পহরবাদরর হশক্ষাগ্ত মোগ্যতাও হবদবচো  

হেদত িদব, কারণ মেখা হগ্দ দছ মে কে হশক্ষাগ্ত মোগ্যতা সম্পন্ন পহরবার হশশুদেরদক পুটিকর খােয কাে েক্রদে েুক্ত 

করদত আগ্রিী ে । সুহেহেেিভাদব, ৬ মর্থদক ৫৯ োস ব সী কেপদক্ষ একটে হশশু মকাে পুটিকর খােয কাে েক্রদে েুক্ত 

ো িও ার বযাপারটে উদেখদোগ্য িাদর মবহশ জাো  (p ≤ 0.001) আেুষ্ঠাহেক হশক্ষা ো র্থাকা পহরবারগুদলা এবাং 

উদেখদোগ্য িাদর কে জাো  (p ≤ 0.01) প্রার্থহেক বা তার মচদ  মবহশ হশক্ষা র্থাকা পহরবারগুদলা (হচত্র 8)। 

 
ল্টচত্র 8 % পহরবার ৬ মর্থদক ৫৯ োস ব সী কেপদক্ষ একটে হশশু পুটিকর খােয কাে েক্রদে েুক্ত ো র্থাকার কর্থা জাো 42 

পহরদশদষ, বজেয বযবিাপো একটে সেসযা হিসাদব মর্থদক ো । ২৭% পহরবার মেো সাংগ্রদির আদগ্র ৩০ হেদে তাদের 

বসবাসিদলর আদশপাদশ প্রা ই বা সবসে  েৃশযোে বজেয পদড় র্থাকার কর্থা জাো । মসই সাদর্থ ৯৯% পহরবার 

মকাহভে-১৯ প্রােুভোদবর পরা মর্থদক িাত মধা ার অভযাস মবদড় োও ার কর্থা বলদলও ৪০% অাংশগ্রিণকারী িাত মধা ার 

হতেটে জরুরী সেদ র কর্থা বলদত পাদরহে,43 ো পহরচ্ছন্নতা হবষ ক সদচতেতা সৃটিদত হবরাজোে ঘােহত হেদেেশ কদর 

এবাং স্বাদিযর উপর অপহরচ্ছন্ন পহরদবদশর প্রভাব সম্ভবত আরও বাহড়দ  মে । 
 

বহধ েত চাহিো ও মসবা ঘােহত 
 

ল্কডাউয়নর ফয়ল্ অনযানয চাল্টিদা ও যেো ঘািল্টত যেয়েয়ে, ল্টেয়শষ কয়র য গুয়ল্া খাদযল্টনরাপত্তা, ল্টচল্টকৎো 

যেো েন্ধায়নর আচরণ, ল্টশো এেং (ল্টশশু) েুরো ও কল্যায়ণর োয়থ েম্পল্টকথত। প্রা  হতে-চতুর্থ োাংশ পহরবার 

(৭৩%) মকাহভে-১৯ প্রােুভোদব েগ্ে অর্থ ে সিা তা প্রাহপ্ত কদে োও া/িারাদোর কর্থা জাহেদ দছ। মসই সাদর্থ প্রা  এক-

চতুর্থ োাংশ এই হবষ গুহলর প্রদতযকটে উদেখ কদরদছ: মেৌহলক মসবা প্রাহপ্ত বন্ধ িও া বা কদে োও া (২৮%), হশক্ষার 

সুদোগ্ প্রাহপ্ত বন্ধ িদ  োও া বা কদে োও া (২৭%) এবাং/অর্থবা সীহেত খােয প্রাহপ্ত (২৩%) এবাং ৬% পহরষ্কার পাহে 

ও প িঃহেষ্কাশে সুহবধা বন্ধ িদ  োও া বা কদে োও ার কর্থা জাহেদ দছ (হচত্র 9)। 

 
42 এই প্রশ্নটে শুধুোত্র ৬ মর্থদক ৫৯ োস ব সী হশশুদের বযাপাদর জজজ্ঞাসা করা ি । আেুষ্ঠাহেক হশক্ষা ো র্থাকা পহরবাদরর ফলাফদল +/-৯% 

তররুটের সম্ভাবো রদ দছ (n=১২৩)। অল্প প্রার্থহেক হশক্ষা র্থাকা পহরবার (n=১৯৪) এবাং মসই সাদর্থ প্রার্থহেক হশক্ষা ও তার মচদ  মবহশ হশক্ষা র্থাকা 

পহরবাদরর মক্ষদত্র (n=১৯২) +/-৮% তররুটের সম্ভাবো রদ দছ। তররুটের বারগুদলা গ্ড় োদের জেয ৯৫% সম্ভাবয হেভেরদোগ্যতার অন্তর মেখা । 

এর অর্থ ে িল ৯৫% সম্ভাবয হেভেরদোগ্যতা  আসল োে এই অন্তদরর েদধয র্থাকদব। উোিরণস্বরূপ, আেুষ্ঠাহেক হশক্ষা র্থাকা পহরবার োদের ৬ মর্থদক 

৫৯ োস ব সী কেপদক্ষ একটে হশশু পুটিকর খােয কাে েক্রদে সমৃ্পক্ত ে  তাদের আসল োে ৪৭% +/- ১০% এর েদধয, অর্থ োৎ ৩৭% ও ৫৭ % এর 

েদধয। েহে ১০০ বার জহরপটে পুেরাবহৃি করা িত তািদল ৯৫ বার ফলাফল ৩৭% মর্থদক ৫৭% এর েদধয িও ার আশা করা মেত এবাং ৫ বার এটে 

ওই সীোর বাইদর মেদত পারত। 
43 মেদশর ও াশ মসক্টর িাত মধা ার মে জরুরী সে গুদলার কর্থা বদলদছ তার েদধয রদ দছ: খাও ার আদগ্, েলতযাগ্ করার পর/লযাটট্রদে োও ার 

পর, রান্না/খাবার প্রস্তুত করার আদগ্, বাচ্চাদের খাও াদোর আদগ্, বাচ্চার েল পহরষ্কার/েযাহপ পহরবতেে/বাচ্চার হেতম্ব পহরষ্কাদরর পর, স্তেযোদের 

আদগ্, বাইদর মর্থদক আসার পর, েখে িাত ে লা ি  তখে। 

৪৭%
৩৭%

৩০%

No formal
education

Some primary

Primary and
above

আি ষ্ঠানিক্

নিক্ষা মিই

অল্পপ্রার্ন ক্

নিক্ষাআম্পে

প্রার্ন ক্ওোর

মবনি
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ল্টচত্র 9 % পহরবার হেদজদের উপর মকাহভে-১৯ প্রােুভোদবর প্রভাদবর কর্থা জাো  

সম্ভবত খােয সিা তা  হ্রাসকৃত তবহচত্রয এবাং মসই সাদর্থ উপদর আদলাকপাত করা পহরবাদরর হ্রাসকৃত ক্র  ক্ষেতার 

কারদণ ২০১৯ সাদলর তুলো  খােয গ্রিণ মস্কার (এফহসএস) উদেখদোগ্য িাদর কদেদছ। সুহেহেেিভাদব, েগ্ণয 

এফহসএস র্থাকা পহরবাদরর অেুপাত ৫% মর্থদক মবদড় ১৫% িদ দছ, মেখাদে গ্রিণদোগ্য এফহসএস র্থাকা পহরবাদরর 

অেুপাত ৫৪% মর্থদক কদে ৩৫% িদ দছ (হচত্র 10)।44 

 
ল্টচত্র 10 % পহরবার, খােয গ্রিণ মস্কার অেুসাদর 

আদগ্ই মেখাদো িদ দছ মে মকাহভে-১৯ প্রােুভোদবর পর আইজজএ সুহবধা প্রাহপ্ত বযাপকভাদব হবহিত িদ দছ। েহেও 

স্বহেভেরতার হবকল্প এখে চালু করা িদচ্ছ, হকন্তু ২০২০ সাদলর জােু াহর মর্থদক োচে োস পে েন্ত সে কাদলর তুলো  

এহপ্রল মর্থদক আগ্স্ট োস পে েন্ত সে কাদল খােযহেরাপিা মসক্টদরর অাংশীোরদের স্বহেভেরতা কাে েক্রে ৬৬% 

কদেদছ।45 মসই সাদর্থ মরহেেযান্স পাও ার কর্থা জাোদো পহরবাদরর অেুপাত ২০১৯ সাদলর তুলো  অদধ েক িদ দছ। 

এটে ৬% মর্থদক কদে ৩% িদ দছ। আত্মী  বা বনু্ধদের কাছ মর্থদক অেযােয েগ্ে অর্থ ে সিা তা পাও ার কর্থা জাোদো 

পহরবাদরর অেুপাত েুই-তৃতী াাংশ কদেদছ। এটে ১৮% মর্থদক কদে ৬% িদ দছ।46 সােহগ্রকভাদব স্বহেভেরতা কাে েক্রে 

বা বনু্ধ/আত্মী  – এগুদলার মকাে োধযদেই মকাে ধরদণর েগ্ে অর্থ ে ো পাও া পহরবাদরর অেুপাত ৪% মর্থদক মবদড় 

৩০% িদ দছ।47 এটে সম্ভবত এফহসএস কদে োও ার মপছদে সবদচদ  মবহশ ো ী, কারণ েগ্ে অর্থ ে ো পাও া 

পহরবাদরর সবদচদ  খারাপ এফহসএদসর উদেখদোগ্য সম্ভাবো র্থাদক বদল মেখা ো  (হচত্র 11)। 

 
44 আইএসহসজজ, ২০১৯। 
45 খােয সুরক্ষা মসক্টর, ২০২০। 
46 আইএসহসজজ, ২০১৯। 
47 আইহবআইহে। 

৭৩%

২৮% ২৭% ২৩% ৬%

Diminished/lost
source of income

Loss of/severely
diminished access
to basic services

Loss of/diminished
access to
education

Limited access to
food

Loss of/diminished
access to clean
water/sanitation

আম্পয়রউৎসক্ম্প 

যাওয়া/িারাম্পিা
ম ৌনলক্ মসবা প্রানি

িারাম্পিা/এম্পক্বাম্পরইক্ম্প 

যাওয়া

নিক্ষারস ম্পযাগ

িারাম্পিা/ক্ম্প যাওয়া

সীন েখাদ্য প্রানি পনরষ্কারপানি/পয়ঃনিষ্কািি

স নবধাপ্রানি িারাম্পিা/ক্ম্প 

যাওয়া

৫% ১৫%

৪১%
৫০%

৫৪%
৩৫%

2019 2020

Poor Borderline Acceptableনিম্ন প্রানিক্ িির্ম্পযাগয

২০১৯ ২০২০



য ৌথ মাল্টি-যেক্টর চাল্টিদা মূল্যায়ন (যে-এমএেএনএ), যরাল্টিঙ্গা শরণাথী 

30 

 

 
ল্টচত্র 11 % পহরবার, েগ্ে অর্থ ে প্রাহপ্ত ও এফহসএস অেুসাদর (p-োে ≤ 0.0001)48 

আবার মেসকল পহরবার ২০২০ সাদলর মফবররু াহর োদসর পর আশ্র দণ এদসদছ তাদের এফহসএস উদেখদোগ্য িাদর 

খারাপ িও ার তর্থয পাও া হগ্দ দছ। সুহেহেেিভাদব, তাদের একটে েগ্ণয এফহসএস (p-োে ≤ 0.0001) র্থাকার 

উদেখদোগ্য সম্ভাবো হছল এবাং একটে গ্রিণদোগ্য এফহসএস (p-োে ≤ 0.01) র্থাকার খুবই কে সম্ভাবো হছল। এই 

পহরবারসেূদির েলটে মছাে (মোে ৩৬ টে পহরবার) িদলও এখাদে সম্ভবত মসইসব পহরবার হছল োরা ২০২০ সাদলর 

মফবররু াহর োদসর পর তাদের কযাম্প বেল কদরদছ। মকাহভে-১৯ প্রােুভোদবর পর হেবন্ধে সেসযার সোধাে ও 

সিা তা কােে িালোগ্াে করা কে েচারীর সাংখযা কদে োও ার ফদল এই পহরবারগুদলা তাদের সিা তা কােে িালোগ্াে 

করদত সেসযার সম্মুখীে ি । মসদকন্ডাহর মেো হেদেেশ কদর মে ২০২০ সাদলর জলুাই মর্থদক আগ্স্ট োদসর েদধয পর 

পর েুটে আইওএে এেহপএে জহরদপ অন্তভুেক্ত ৫৮৬ টে পহরবাদরর ৬% অেয কযাদম্প হেবহন্ধত িও ার কারদণ 

সিা তা মপদত সেসযার সম্মুখীে িদ দছ।49 এই কারদণ ি ত এই পহরবারগুদলা সিা তা পা হে এবাং সম্ভাবয গুরুতর 

পহরণহতর হেদক এহগ্দ  হগ্দ দছ – তর্থযেদত ২০২০ সাদলর মফবররু াহর োদসর পর কযাদম্প আগ্ত ৩৬ টে পহরবাদরর 

১৬ টের েগ্ণয এফহসএস হছল, অেয ১৭ টের বেোরলাইে এফহসএস হছল এবাং োত্র ৩ টের হছল গ্রিণদোগ্য এফহসএস 

– এবাং ি ত এর ফদল খাদেযর চাহিো মেোদত তারা মেহতবাচক োহেদ  মেও ার মকৌশল গ্রিণ কদরদছ। 
 

“কদরাোভাইরাস প্রােুভোদবর পর একটে জজহেদষর পহরবতেে ঘদেদছ, আর তা িল মরশে পাও া  হবলম্ব। 

কখেও কখেও ১৫ হেে হবলম্ব ি । আদরকটে হবষ  িল, কযাদম্পর হকছু বাহসো হছল োরা হেবহন্ধত িদত 

পাদরহে। আদগ্ পহরবার কাদেে মকাে সেসযা র্থাকদল আেরা তা সাংদশাধে করদত পারতাে, হকন্তু 

কদরাোভাইরাস প্রােুভোদবর পর মর্থদক আেরা তা করদত পাহরহে।“ – পুরুষ মকআই (উহখ া) 

 

সব হেহলদ  ৭১% পহরবার খাদেযর অভাদব মেো সাংগ্রদির আদগ্র সাত হেদে খােয-হবষ ক োহেদ  মেও ার মকৌশল 

গ্রিণ করার কর্থা জাহেদ দছ। মবহশরভাগ্ মক্ষদত্র তারা কে পছদের/োেী খাদেযর উপর হেভের কদরদছ (৫৪%)। প্রা  

এক-তৃতী াাংশ পহরবার ধার কদর আো খােয গ্রিণ/সািাদেযর উপর হেভেরশীলতার কর্থা জাহেদ দছ (৩৪%), প্রা  এক-

তৃতী াাংশ কে পহরোণ খােয গ্রিদণর কর্থা জাহেদ দছ (৩৪%) এবাং প্রা  এক-চতুর্থ োাংশ জাহেদ দছ মে তারা হেদে খােয 

গ্রিদণর সাংখযা কহেদ  হেদ দছ (২৬%)। সম্ভবত এগুদলার সবই খাদেযর অভাব এবাং খােয গ্রিদণর ঘােহত হেদেেশ কদর। 

 

মসই সাদর্থ ২০১৯ সাদলর তুলো  হচহকৎসা মসবা সন্ধাদের আচরদণর সম্ভাবয অবেহত পহরলহক্ষত িদ দছ। মেো সাংগ্রি 

করার আদগ্র ৩০ হেদে হচহকৎসা মসবা পাও ার জেয েদর্থি অসুি বা হে হেত স্বািয পরীক্ষার প্রদ াজে র্থাকা োেুদষর 

 
48 েগ্ে অর্থ ে ো পাও া পহরবাদরর ফলাফদল +/-৭% তররুটের সম্ভাবো রদ দছ (n=২৫৭)। 
49 IOM, IOM Needs and Population Monitoring, COVID-19 NPM-IVR Needs Assessment (Survey analysis: July 2020) (Cox’s Bazar, 2020). Available here (accessed 

13 November 2020); IOM, IOM Needs and Population Monitoring, COVID-19 NPM-IVR Needs Assessment (Survey analysis: September 2020) (Cox’s Bazar, 
2020). Available here (accessed 13 November 2020). 

২২% ১২%
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Without access With access
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পায় িা পায়

নিম্ন প্রানিক্ িির্ম্পযাগয

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/npm_covid_19-ivr_needs_assessment_july.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/npm-ivr_needs_assessment_report_r2.pdf
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অেুপাত ২০১৯ সাদল ৩৫%50 মর্থদক কদে ২০২০ সাদল ৯% িদ দছ (হচত্র 12)। তদব প্রশ্নটে সম্পদকে উিরোতাদের 

মবাধগ্েযতা হেদ  োঠপে োদ র টেদের সাদর্থ আদলাচো কদর ও মসদকন্ডাহর মেো পে োদলাচো মর্থদক ধারণা করা ো  

মে, এটে সম্ভবত েখে হচহকৎসা প্রদ াজে তখে তা চাও া োেুদষর অেুপাত কদে োও া হেদেেশ কদর; হচহকৎসা মসবা 

চাও া বা োদের চাও া উহচৎ হছল তাদের সাংখযা কদে োও া ে । এটে আরও ভাদলাভাদব প্রতী োে ি  েখে মেখা 

ো  মে, উভ  বছদরই হচহকৎসার প্রদ াজেী তা র্থাকা প্রা  সকল োেুষ (২০১৯ সাদল ৯৭%51 এবাং ২০২০ সাদল ৯৪%) 

হচহকৎসা মচদ দছ, ো হচহকৎসার প্রদ াজে এেে োরা হচহকৎসা মচদ দছ শুধুোত্র তাদের তর্থয প্রোদের একটে প্রবণতা 

হেদেেশ কদর। মসই সাদর্থ হচহকৎসা চাও া োেুদষর এেজজও হিহেদক োও ার িার গ্ত বছর হচহকৎসা চাও া সব 

োেুদষর ৭৯% মর্থদক কদে এবছর ৬৪% িদ দছ (হচত্র 13), মেখাদে হচহকৎসা/হে হেত স্বািয পরীক্ষার প্রদ াজে হছল 

এেে একজে সেসয র্থাকা অর্থবা সাশ্র ী বা হেম্নোদের হচহকৎসা মচদ  েৃতুযবরণ কদরদছ এেে একজে সেসয র্থাকা 

পহরবাদরর অেুপাত ১২% মর্থদক মবদড় ২৭% িদ দছ (হচত্র 14)।52 হদ্বতী  মক্ষদত্র সম্ভবত মসইসব পহরবার সবদচদ  মবহশ 

রদ দছ োরা হিহেদক ো হগ্দ  ফাদে েসী বা বাড়ীদত হচহকৎসা মচদ দছ। মকাহভে-১৯ এর আদগ্ মর্থদকই স্বািযদসবার োে 

হেদ  পহরবারগুদলার েদধয র্থাকা উুঁচুোত্রার অোিা ও সাংশ  খুব সম্ভবত হচহকৎসা মসবা সন্ধাদের আচরদণর অবেহত 

ঘটেদ দছ এবাং মকাহভে-১৯ প্রােুভোদবর পর এই পহরহিহত আরও খারাদপর হেদক ো । গুণগ্ত গ্দবষণা  মেখা ো  

মে, এর কারণ িল অহতহরক্ত চাদপর েদধয র্থাকা স্বািয বযবিা, কযাদম্পর বাইদর হবকল্প স্বািযদসবার উপর হেভেরদোগ্যতা, 

স্বািযকেী ও মরাগ্ীদের েদধয কাে েকরী মোগ্াদোদগ্র অভাব ও মসই সাদর্থ জবাবহেহিতার অভাব হে ােোদর 

র্থাকাকালীে সেদ র অহভজ্ঞতা।53 

 
ল্টচত্র 12 % বযজক্ত মেো সাংগ্রি করার 

আদগ্র ৩০ হেদে হচহকৎসা মসবা 

পাও ার জেয েদর্থি অসুি বা হে হেত 

স্বািয পরীক্ষার প্রদ াজে র্থাকার কর্থা 

জাো  

 
ল্টচত্র 13 % বযজক্ত মেো সাংগ্রি করার 

আদগ্র ৩০ হেদে হচহকৎসা মসবা 

পাও ার জেয েদর্থি অসুি বা হে হেত 

স্বািয পরীক্ষার প্রদ াজে র্থাকার কর্থা 

জাো , োদের জেয হচহকৎসা চাও া 

িদ দছ এবাং োরা এেজজও হিহেদক 

হচহকৎসা মচদ দছ54 

 
ল্টচত্র 14 % পহরবার োদের 

হচহকৎসা/হে হেত স্বািয পরীক্ষার 

প্রদ াজে হছল এেে একজে সেসয 

রদ দছ অর্থবা সাশ্র ী বা হেম্নোদের 

হচহকৎসা মচদ  মেো সাংগ্রি করার 

আদগ্র ৩০ হেদের েদধয েৃতুযবরণ 

কদরদছ এেে একজে সেসয হছল55 

মকআইরা পরবতীদত প্রা ই জাহেদ দছ মে, পরােশ ে ও হচহকৎসা প্রাহপ্ত কটঠে িদ  োও া  মকাহভে-১৯ এর আদগ্ 

মর্থদকই হবেযোে কযাদম্পর হেম্নোদের হচহকৎসা লকোউদের পর মর্থদক আরও খারাপ পহরহিহতর হেদক হগ্দ দছ। 

তাছাড়াও মকােরকে পরােশ ে বা হচহকৎসা ছাড়াই োেুষদক স্বািযদকন্দ্র মর্থদক মবর কদর মেও ার তর্থয পাও া হগ্দ দছ। 

মসই সাদর্থ মকাহভে-১৯ এর ভদ  ও পরীক্ষার পজজটেভ ফলাফদলর সম্ভাবয পহরণহতর কর্থা হচন্তা কদর োেুষ এদকবাদরই 

িাসপাতাদল ো হে এবাং মকাহভে-১৯ পরীক্ষাও করা হে। আদগ্ মেসকল পহরবাদরর সাের্থ েয হছল তারা ভাদলা 

হচহকৎসার জেয কযাদম্পর বাইদর মেত, হকন্তু চলাদফরা  হবহধহেদষদধর কারদণ এটে আরও কটঠে িদ  পদড়দছ। 
 

 
50 আইএসহসজজ, ২০১৯। 
51 আইহবআইহে। 
52 আইহবআইহে। 
53 ACAPS, Thematic Report: Rohingya Response, Health behaviours & COVID-19 (3 April 2020) (Cox’s Bazar, 2020). Available here (accessed 13 November 

2020). 
54 ফলাফদল +/-৬% তররুটের সম্ভাবো রদ দছ (n=৩৫৫)। 
55 ফলাফদল +/-৭% তররুটের সম্ভাবো রদ দছ (n=২২২)। 
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https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20200403_acaps_rohingya_response_health_behaviours_covid_19_0.pdf
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“মকাহভে-১৯ আদছ বদল সদেি িদল মকউ িাসপাতাদল মেদত চা  ো। মকাহভে ও িাসপাতাদল মে 

হচহকৎসা পাও া ো  তা হেদ  মবহশরভাগ্ োেুদষর ভ  রদ দছ এবাং ভাদলা হচহকৎসা পাও ার বযাপাদর 

তাদের মকাে আিা মেই। বরাং তারা বসতবাহড়দত মর্থদকই হচহকৎসা  হবশ্বাসী। এখাদে অন্তত 

পহরবাদরর মলাকজে তাদের মসবা করদত পাদর।“ – োরী মকআই (মেকোফ) 
 

“কদরাোভাইরাদসর কারদণ োেুষ অসুি িদলও িাসপাতাদল ো  ো। হকছু োেুষ ভ  পা । োেুদষর 

েদধয একটে গুজব হছল মে, মকউ েহে কদরাোভাইরাস পজজটেভ ি  তািদল তাদক হেদ  োও া িদব। 

[…] আেরা এও মেদখহছ মে পুরুষ ও োরীদের জেয আলাো কক্ষ মরদখ কদরাো মরাগ্ীদের জেয হকছু 

িাসপাতাল হেে োণ করা িদ দছ, হকন্তু তারপদরও জ্বর, কাহশ ও ঠাো  আক্রান্তরা ভদ  িাসপাতাদল 

ো  ো। োরা ো হর া  আক্রান্ত শুধুোত্র তারা িাসপাতাদল ো ।“ – পুরুষ মকআই (মেকোফ) 
 

“তারা (আদগ্) কযাদম্পর িাসপাতাদল মেত, হকন্তু লকোউদের পর মর্থদক মসবা পাও া কটঠে িদ  

পদড়দছ। িাসপাতাল মরাগ্ীদের হচহকৎসা হেদত চা  ো এবাং ঔষধ ও হচহকৎসা পাও া কটঠে িদ  

পদড়দছ। তাদেরদক সটঠক ঔষধও সরবরাি করা ি  ো। […] হচহকৎসার জেয মকউ িাসপাতাদল মগ্দল, 

মস মসখাদে ঢুকদত পাদর ো। তারা মঢাকার অেুেহত পা ো এবাং তাদের হফদর মেদত ি ।“ – োরী 

মকআই (মেকোফ) 
 

“এখে আর আদগ্র েত হচহকৎসক পাও া ো  ো। তারা আোদের টঠকেত মেদখ ো। তারা েরূ মর্থদক 

আোদের মেদখ। তারা আোদের স্পশ ে কদর ো। তারা শুধু আোদের কর্থা মশাদে ও ঔষধ মে ।“ – 

পুরুষ মকআই (উহখ া) 
 

“আেরা েদর্থি হচহকৎসা মসবা পাজচ্ছ ো। চলাদফরার জেয আোদের একটে তবধ কাগ্জ েরকার। 

আোদেরদক মে কাগ্জ মেও া িদ দছ তা হেদ  আেরা কযাদম্পর বাইদর মেদত পাহর ো। মসগুদলা 

শুধুোত্র মরাহিঙ্গা কযাম্প এলাকার েদধয কাে েকর।“ – পুরুষ মকআই (মেকোফ) 
 

এছাড়াও মকাহভে-১৯ হে ন্ত্রণ বযবিা অেুসাদর ২০২০ সাদলর োচে োদসর োোোজে সেদ  কযাদম্প হশক্ষা কাে েক্রে 

বন্ধ কদর মেও া ি ।56 হশক্ষা মকন্দ্রগুদলা বন্ধ িদ  োও ার আদগ্ মেদকােও ধরদণর হশক্ষা  সমৃ্পক্ত হশশু র্থাকা ২০% 

পহরবার জাো  মে আদগ্ হশক্ষা  সমৃ্পক্ত র্থাকা পহরবাদরর ক্ পম্পক্ষ এক্ট্রট নিশু হরদোে পদ্ধহতদত পড়াদশাো করদছ 

ো।57 মকআইরা উদদ্বগ্ প্রকাশ কদরদছ মে হবেযাল  বন্ধ িও ার প্রভাব শুধুোত্র হশশুদের হশক্ষার উপদরই পড়দবো, 

তাদের সাধারণ কলযাদণর উপদরও পড়দব। একজে মকআই হবেযাল  বন্ধ িও ার কারদণ বালযহববাি মবদড় োও ার 

কর্থা জাহেদ দছ। েুইজে মকআই হশশুদের কলযাদণর উপর সু্কল হফহোং কাে েক্রে বন্ধ িদ  োও ার সম্ভাবয প্রভাব 

সােদে হেদ  আদসে। 
 

“হশশুরা সু্কদল হগ্দ  মেভাদব সে  কাোদতা, এখে তারা আর মসো পারদছো। তারা রাস্তা  বদস গ্ল্প ও 

েগ্ড়া কদর। পহরদবশ খুবই খারাপ িদ  হগ্দ দছ।“ – পুরুষ মকআই (মেকোফ) 
 

“মকাহভে-১৯ এর আদগ্ অদেক হশক্ষার্থী টেএলহসদত হগ্দ দছ। […] হশশুদের সিহশক্ষা কাে েক্রে েরকার 

ো হশক্ষাদকন্দ্রগুদলা হেদ  র্থাদক। হকন্তু এখে হশক্ষাদকন্দ্র বন্ধ িদ  োও া  মসগুদলা করা সম্ভব ে । এ 

কারদণ হশশুরা একটে োেহসক সেসযার েধয হেদ  োদচ্ছ এবাং তাদের মকাে ভহবষযৎ পহরকল্পোও 

র্থাকদব ো।“ – পুরুষ মকআই (উহখ া) 
 

“িযা ুঁ, সু্কল বন্ধ িও ার পর হকদশারীদের হবদ  িজচ্ছল। মেদ  বড় িও ার সাদর্থ সাদর্থ পহরবার তার হবদ  

হেদ  মে ।“ – োরী মকআই (উহখ া) 
 

“সু্কল বন্ধ র্থাকার কারদণ এখে হশশুরা হবসু্কে পা ো এবাং মখলাধুলা করদত পাদর ো।“ – পুরুষ মকআই 

(উহখ া) 

 
56 আইএসহসজজ, ২০২০হব। 
57 হশক্ষাদকন্দ্রগুদলা বন্ধ িদ  োও ার আদগ্ মেদকােও ধরদণর হশক্ষা প্রহতষ্ঠাদে হগ্দ দছ এেে কেপদক্ষ একটে হশশু র্থাকার কর্থা জাহেদ দছ ৫৯১ 

টে পহরবার (৭১%)। 
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মসদকন্ডাহর মেো হেদেেশ কদর মে হশক্ষাদকন্দ্রগুদলা অদেকহেে ধদর বন্ধ র্থাকার সম্ভাবয প্রভাব খুবই উদদ্বগ্জেক। 

হশশুরা, হবদশষ কদর মেদ রা, েত হবেযালদ র বাইদর র্থাকদব, তাদের হফদর আসার সম্ভাবো তত কদে োদব।58 অদেক 

মকআইও এই হবষ টে উত্থাপে কদরদছ। একজে মকআই আরও বদলে, মেসব হশশুরা কাজ করা শুরু কদরদছ তাদের 

সু্কদল হফদর আসার সম্ভাবো মেই। মসই সাদর্থ হকছু মকআই বদলে, ব স্ক হশক্ষার্থীদের হফদর আসার সম্ভাবো 

অদপক্ষাকৃত কে, কারণ তাদের হশক্ষার সুদোদগ্র অভাব রদ দছ ো আদগ্ই আদলাচো করা িদ দছ। 
 

“েূলত মেদ দের জেয সু্কদল হফদর োও া কটঠে িদত পাদর, কারণ কহেউহেটের োেুষ মেদ দের সু্কদল 

োও া পছে কদর ো। মেদিতু সু্কল বন্ধ িদ  হগ্দ দছ; এখে েহে তারা আবার সু্কদল ো  তািদল ি ত 

পহরবাদরর সেসযরা খুহশ িদব ো।“ – োরী মকআই (উহখ া) 
 

“িযা ুঁ, হকছু মেদ  ও হকছু মছদলর সু্কদল হফদর োও ার সম্ভাবো কে, কারণ হকছু হশশু সু্কল মর্থদক েদর 

পদড় এবাং অর্থ ে উপাজেদের জেয বাইদর কাজ কদর। হকছু মেদ  বড় িদ  হগ্দ দছ, তাই তাদের আর 

বাইদর োও া ও পড়াদশাো করার সুদোগ্ মেই।“ – পুরুষ মকআই (উহখ া) 
 

মেসকল পহরবাদরর সাের্থ েয রদ দছ তারা হশশুদের পড়াদশাোর সুহবধাদর্থ ে বাড়ীদত টেউের মরদখদছ বদল মকআইরা 

জাোদলও হশক্ষার সুদোগ্ িারাদো  মবহশরভাগ্ োেুদষর েদধযই হবরাে উদদ্বদগ্র সৃটি িদ দছ। তারার জাো  মে 

সিদোহগ্তার অভাদব হশশুরা বাড়ীদত টঠকেত পড়াদশাো করদত পাদরহে। এখাদে বস্তুগ্ত সিা তার অভাব ও হরদোে 

হশক্ষার উপর হেদেেশোর অভাব এবাং অহভভাবকদের হেদজদের হশক্ষার অভাব হছল। 
 

“লকোউদের কারদণ হশশুরা হশক্ষাদকদন্দ্র মেদত পাদরহে। অহধকাাংশ মেখাদশাো করার মলাদকর হশক্ষা 

মেই। তাই আোর িদকর সকল হশশু হশক্ষাদকদন্দ্রর উপর হেভের কদর। হশক্ষাদকন্দ্র বন্ধ িদ  োও া  

হশশুরা মকাে হশক্ষা পা হে।“ - পুরুষ মকআই (উহখ া) 
 

“োদের (হশশুদের) বাড়ীদত হশহক্ষত মলাক আদছ তারা অদেকো আদগ্র েতই হশখদছ এবাং োদের 

বাড়ীদত হশহক্ষত মলাক মেই তারা এদকবাদরই পড়াদশাো করদছ ো।“ – পুরুষ মকআই (উহখ া) 
 

“হশক্ষার্থীরা তাদের হশক্ষকদের কাছ মর্থদক হশখদত পারদছ ো। তাদের মকাহভদের ভ  রদ দছ এবাং 

সবদচদ  বড় হবষ  িল বাড়ীদত পড়াদশাো করার েত েদর্থি উপকরণ তাদের মেই।“ – পুরুষ মকআই 

(মেকোফ) 
 

“আহর্থ েক সেসযা র্থাকা পহরবাদরর হশশুরা েূলত পড়াদশাো  হপহছদ  পদড়দছ। […] আনর্ কক্ভাম্পব সক্ষ  

অহভভাবকরা তাদের হশশুদের হশক্ষা হেদত পাদর।“ – পুরুষ মকআই (মেকোফ) 
 

অহধকাাংশ পহরবার (৬২%) তাদের হশশুদের হরদোে পদ্ধহতদত পড়াদশাো চাহলদ  হেদত চযাদলদের সম্মুখীে িদ দছ 

বদল জাো ো । হশক্ষা উপকরণ, হশক্ষকদের হেদেেশো এবাং হশশুদের সিদোহগ্তা করার জেয পহরবাদরর সেদসযর 

অভাব হরদোে পদ্ধহতদত পড়াদশাো  সবদচদ  মবহশ উদেখ করা চযাদলে বা বাধা (হচত্র 15)। 

 
58 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). 

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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ল্টচত্র 15 % পহরবার োদের হশশুরা হরদোে পদ্ধহতদত পড়াদশাো করদছ ও চযাদলদের কর্থা জাহেদ দছ (েীল) এবাং % পহরবার োদের 

হশশুরা হরদোে পদ্ধহতদত পড়াদশাো করদছ ো ও এর কারণ জাহেদ দছ (ধূসর)59 

হশক্ষা উপকরণ ও হশক্ষকদের হেদেেশোর অভাদব হরদোে পদ্ধহতর হশক্ষা চযাদলদের েুদখ পদড়দছ ও বন্ধ িদ  হগ্দ দছ। 

পহরবাদর হশশুদের সািােয করার েত সেদসযর অভাব এবাং পহরবাদর সািােয করার জেয হশশুদের প্রদ াজেী তা 

হরদোে পদ্ধহতদত পড়াদশাো মবহশরভাগ্ মক্ষদত্র চযাদলদের েুদখ মফদলহে, বরাং বন্ধ কদর হেদ দছ, ো হেদেেশ কদর মে 

টেএলহস েখে বন্ধ হছল তখে সবদচদ  কে হশহক্ষত ও সবদচদ  ঝ ুঁ নক্পূর্ ক অবস্থায় পহরবাদরর হশশুরা পড়াদশাো চাহলদ  

ো োও ার সবদচদ  মবহশ েুুঁ হকদত হছল। এই হবষ টে আরও ভাদলাভাদব প্রতী োে ি  েখে আেুষ্ঠাহেক হশক্ষা ো 

র্থাকা পহরবার ও মসই সাদর্থ উচ্চোত্রা  হেভেরশীল পহরবার এবাং স্বহেভেরতার সুদোগ্/েগ্ে অর্থ ে সিা তা ো পাও া 

পহরবার মবহশরভাগ্ মক্ষদত্র কেপদক্ষ একটে হশশু হরদোে পদ্ধহতদত পড়াদশাো করদছ ো বদল জাো  (হচত্র 16, হচত্র 

17 এবাং হচত্র 18)। উচ্চোত্রা  হেভেরশীল পহরবাদরর েদধয কেপদক্ষ একটে হশশুদক হশক্ষা কাে েক্রদে ো মফরাদোর 

পহরকল্পো করার প্রবণতা উদেখদোগ্য িাদর মবহশ মেখা ো  (p-োে ≤ 0.05)। 

 
59 মকাহভে-১৯ প্রােুভোদবর পদূব ে মেদকােও ধরদণর হশক্ষাদকদন্দ্র োও া হশশু র্থাকা ৫৪৫ টে পহরবার কেপদক্ষ একটে হশশু হরদোে পদ্ধহতদত 

পড়াদশাো করদছ বদল জাহেদ দছ (৮০%)। ১২১ টে পহরবার জাহেদ দছ মে কেপদক্ষ একটে হশশু হরদোে পদ্ধহতদত পড়াদশাো করদছ ো (২০%) 

(তররুটে োত্রা +/-৯%)। 

৪৩%

১৫% ১২% ২% ১%

৪০%

২০% ২৪%
৩% ১৬%

Lack of learning
materials

Lack of guidance from
teachers

No one available to
support children

Received guidance
unclear/not helpful

Children needed to
help the household

Challenges to studying remotely Reasons for not studying remotely

নিক্ষারউপক্রম্পর্র

অভাব

নিক্ষক্ম্পদ্র নিম্পদ্কিিারঅভাব নিশুম্পদ্র সিম্পযানগো

ক্রার ে মক্উ মিই

অস্পি/অসিায়ক্

নিম্পদ্কিিা মপম্পয়ম্পে
গৃিস্থালীরক্াম্পর্ নিশুম্পদ্র

প্রম্পয়ার্িিম্পয়ম্পে

নরম্প াটপদ্ধনেম্পেপিাম্পিািারচযাম্পলঞ্জ নরম্প াটপদ্ধনেম্পেপিাম্পিািািা ক্রারক্ারর্
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ল্টচত্র 16 % পহরবার কেপদক্ষ একটে হশশু 

হরদোে পদ্ধহতদত পড়াদশাো করদছ ো বদল 

জাো , হশক্ষার সদব োচ্চ পে ো  অেুসাদর (p-

োে “মকাে আেুষ্ঠাহেক হশক্ষা মেই” (মপাস্ট-

িক) ≤ 0.001)60 

 

ল্টচত্র 17 % পহরবার কেপদক্ষ একটে হশশু 

হরদোে পদ্ধহতদত পড়াদশাো করদছ ো বদল 

জাো , হেভেরশীলতার অেুপাত অেুসাদর (p-

োে ≤ 0.05)61 

 

ল্টচত্র 18 % পহরবার কেপদক্ষ একটে হশশু 

হরদোে পদ্ধহতদত পড়াদশাো করদছ ো বদল 

জাো , স্বহেভেরতা কাে েক্রদের সদুোগ্/েগ্ে 

অর্থ ে সিা তা প্রাহপ্ত অেুসাদর (p-োে 

≤ 0.05)62 

হশক্ষা কাে েক্রে বন্ধ র্থাকা সম্ভবত হশশুদের সুরক্ষা েুুঁ হকও বাহড়দ  হেদ দছ। সােহগ্রকভাদব ১৬% পহরবার তাদের 

কহেউহেটেদত হশশুশ্রে মবদড় োও া ও মসই সাদর্থ হশশুদের িাহরদ  োও ার ঘেো মবদড় োও ার কর্থা জাহেদ দছ, ৯% 

জাহেদ দছ মে ১৮ বছদরর কে ব সী মেদ দের হবদ র ঘেো মবদড়দছ এবাং ৫% পহরবাদরর প্রদতযকটে হশশুদের হবরুদদ্ধ 

সহিাংসতা মবদড় োও া এবাং/অর্থবা হশশুদের েদোসাোজজক সঙ্কদের কর্থা জাহেদ দছ। একই সাদর্থ মসদকন্ডাহর মেো 

মর্থদক মেখা ো  মে ক্যাম্পে সুরক্ষা হবষ ক সেসযা, হবদশষ কদর অপরাধ ও চুহর মবদড়দছ।63 ক্যাম্পে অপরাধী চদক্রর 

উপহিহত মবদড়দছ োরা আরও কদঠারভাদব এলাকার হে ন্ত্রণ হেদ দছ।64 পহরবারগুদলা অসাংখয সুরক্ষা-সম্পহকেত 

ঘেোর কর্থা জাহেদ দছ। এগুদলার েদধয সবদচদ  মবহশ উদেখ করা িদ দছ োকাহত। তদব আরও রদ দছ অপিরণ, 

বালযহববাি, মেৌে ি রাহে বা মেৌে ি রাহের ভ  ো হবদশষ কদর হকদশারীদের েুক্তভাদব চলাদফরা বাধাগ্রস্ত করদছ, 

অোেুষ্ঠাহেকভাদব ভাড়া হেদত বলা ও তা মর্থদক উদচ্ছদের ভ , িােী  মলাক বা সশস্ত্র গ্ররুদপর িুেহক, োজেদের োকা 

চাও া এবাং/অর্থবা সেসযার অহভদোগ্কারীদের হবরুদদ্ধ সহিাংসতা এবাং হেবন্ধে সম্পহকেত চযাদলে োর ফদল সিা তা 

প্রাহপ্ত বাধাগ্রস্ত িদচ্ছ। একই সাদর্থ মকাহভে-১৯ হে ন্ত্রণ বযবিার মপ্রহক্ষদত ক্যাম্পে হশশু সুরক্ষা ও মজন্ডার-হভহিক 

সহিাংসতা (জজহবহভ) হবষদ  সুরক্ষা মসবাোেকারী সি অেযােয সুরক্ষা মসবাোেকারীদের সীহেত উপহিহত কে েকাে 

পে েদবক্ষণ ও োেুষদক কাে েকরভাদব মরফার করা চযাদলদের েুদখ মফদলদছ।65 এই পহরদপ্রহক্ষদত আরও উদদ্বদগ্র হবষ  

িল হবেযোে সিদোহগ্তা কাঠাদোর কে মসবা প্রাহপ্ত বা বযবিার। ৩৩% পহরবার জাহেদ দছ মে তারা সেসযা  পড়দল 

মকাে ধরদণর কহেউহেটে সিদোহগ্তা কাঠাদোর শরণাপন্ন িদব ো। একইভাদব মবহশরভাগ্ পহরবার (৭৪%) মেৌে 

সহিাংসতার হশকার িও া পহরহচতজেদক অেয মকাে পদ ন্ট-অব-কন্টযাদক্ট ো পাটঠদ  োজের কাদছ পাঠাদব। োজে 

বযবিার উপর এই হেভেরতা কখেও কখেও উদদ্বগ্জেক িদত পাদর, কারণ োদেেদধযই  াজঝমের হবরুদদ্ধ মেৌহলক 

 
60 এই প্রশ্নটে শুধুোত্র হশশু র্থাকা পহরবারগুদলাদক জজজ্ঞাসা করা িদ দছ এবাং মসই সব হশশু সম্পদকে জােদত চাও া িদ দছ োরা মকাহভে-১৯ 

প্রােুভোদবর পূদব ে মেদকােও ধরদণর হশক্ষা কাে েক্রদে হে হেতভাদব অাংশগ্রিণ কদরদছ। আেুষ্ঠাহেক হশক্ষা ো র্থাকা পহরবাদরর ফলাফদল +/-১০% 

তররুটের সম্ভাবো রদ দছ (n=৯৭)। স্বল্প প্রার্থহেক হশক্ষা (n=২৬০) এবাং প্রার্থহেক ও তার মবহশ হশক্ষা (n=২৩১) র্থাকা পহরবাদরর ফলাফদল +/-৭% 

তররুটের সম্ভাবো রদ দছ। 
61 এই প্রশ্নটে শুধুোত্র হশশু র্থাকা পহরবারগুদলাদক জজজ্ঞাসা করা িদ দছ এবাং মসই সব হশশু সম্পদকে জােদত চাও া িদ দছ োরা মকাহভে-১৯ 

প্রােুভোদবর পদূব ে মেদকােও ধরদণর হশক্ষা কাে েক্রদে হে হেতভাদব অাংশগ্রিণ কদরদছ। উচ্চ হেভেরতার অেুপাত র্থাকা পহরবাদরর ফলাফদল +/-

১২% তররুটের সম্ভাবো রদ দছ (n=৭৩)। 
62 এই প্রশ্নটে শুধুোত্র হশশু র্থাকা পহরবারগুদলাদক জজজ্ঞাসা করা িদ দছ এবাং মসই সব হশশু সম্পদকে জােদত চাও া িদ দছ োরা মকাহভে-১৯ 

প্রােুভোদবর পূদব ে মেদকােও ধরদণর হশক্ষা কাে েক্রদে হে হেতভাদব অাংশগ্রিণ কদরদছ। েগ্ে অর্থ ে ো পাও া পহরবাদরর ফলাফদল +/-৮% তররুটের 

সম্ভাবো রদ দছ (n=১৬৪)। 
63 IOM and ACAPS, COVID-19 Explained: Different and Unequal: How COVID-19 affects different sex, age, ability and populations differently (Edition 5, 27 April 

2020), (Cox’s Bazar, 2020). Available here (accessed 13 November 2020). 
64 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Rohingya Refugee Response – Bangladesh, Factsheet – Protection (as of June 2020) (Cox’s Bazar, 

August 2020). Available here (accessed 13 November 2020). 
65 IOM and ACAPS, Impact of COVID-19 on gender programming (Thematic Report – 8 June 2020), (Cox’s Bazar 2020). Available here (accessed 13 November 

2020). 

৩২%
১৭% ১৮%

No formal education

Some primary

Primary and above

মক্াম্পিাআি ষ্ঠানিক্ নিক্ষা মিই

অল্পপ্রার্ন ক্ নিক্ষাআম্পে

প্রার্ন ক্বা োর মবনি

৩১%
১৮%

High Lowউচ্চ নিম্ন

২৭%
১৭%

Without access With accessপায় িা পায়

https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20200504_acaps_coxs_bazar_covid-19_explained_-_edition_5_different_and_unequal.pdf
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/78231
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20200608_acaps_coxs_bazar_analysis_hub_rohingya_response_covid19_and_gender_0.pdf
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সুরক্ষা েীহত লঙ্ঘে করার তর্থয পাও া হগ্দ দছ। অতীদত  াজঝ বযবিা  েুেীহত, পক্ষপাহতত্ব, ক্ষেতার অপবযবিার 

এবাং অেপুেুক্ত হবদরাধ হেষ্পহির অহভদোগ্ রদ দছ, ো মসদকন্ডাহর মেো অেুো ী লকোউদে ি ত মবদড়দছ, কারণ 

 াজঝরা ক্যাম্পে ক্রেবধ েোেভাদব োেহবক (সুরক্ষা) মসবাোেকারীদের জা গ্া হেদ  হেদ দছ।66 

 

পহরদশদষ, মসদকন্ডাহর মেো হেদেেশ কদর মে মকাহভে-১৯ সাড়াোদের সে  ক্যাম্পে োেহবক সিা তা প্রোেকারী 

কেীদের সাংখযা কহেদ  মফলার কারদণ লযাটট্রে, বসতবাহড় ও পাহের উৎদসর েত প্রদ াজেী  অবকাঠাদোগুদলার 

হে হেত মেরােত ও রক্ষণাদবক্ষণ সে েত সম্পন্ন করা সম্ভব ি হে।67 এর ফদল লযাটট্রে, পাহের উৎস ও মগ্াসলখাোর 

েত অবকাঠাদোগুদলা রক্ষণাদবক্ষণ ো করার ক্রেবধ েোে অহভদোগ্ পাও া হগ্দ দছ। কাে েক্ষে সুহবধাগুদলা কদে 

োও ার কারদণ সম্ভবত প্রাক-হবেযোে সুরক্ষা েুুঁ হক মবদড়দছ। এদত মবহশ ক্ষহতগ্রস্ত িদ দছ োরী ও কেযাহশশুরা। 

মজন্ডার-হভহিক ও াশ সুহবধা ও আদলার অভাব এবাং মসই সাদর্থ অবকাঠাদোগুদলার অবিাে বসতবাহড় মর্থদক েূদর 

িও ার কারদণ এই সেসযাগুদলার সৃটি িদ দছ। ত্রাণ হবতরদণ হবলম্ব ও মখালা ে দলে মেহতবাচক োহেদ  মেও ার 

মকৌশল উৎসাহিত কদরদছ।68 এগুদলার সবই মকআইদের কর্থা  উদঠ এদসদছ। 
 

“ক্যাম্পে র্থাকা লযাটট্রেগুদলা এখাদে বসবাসকারীদের জেয েদর্থি ে । ও াশ মসবাোেকারীরা আোদের 

জাহেদ দছ মে জা গ্ার অভাদব েতুে মগ্াসলখাো ও ে দলে হেে োণ করা সম্ভব ে । […] োরী ও 

পুরুষদের জেয আলাোভাদব লযাটট্রে বযবিার করা সম্ভব ে  কারণ লযাটট্রদের সাংখযার তুলো  

মলাকসাংখযা অদেক মবহশ। উোিরণ হিসাদব বলা ো , ২০ মর্থদক ৬০ টে পহরবাদরর জেয োত্র ৪ টে 

লযাটট্রে বরাে রদ দছ। […] লকোউদের আদগ্ এগুদলা হে হেত পহরষ্কার করা িত, হকন্তু এখে মকউ 

এগুদলার মেখাদশাো করদছ ো।“ – পুরুষ মকআই (মেকোফ) 
 

“আোদের টেলার সকদলর জেয োত্র একটে লযাটট্রে রদ দছ। পাুঁচ হেদের েদধয এই লযাটট্রদের েযাাংক 

ভহতে িদ  ো । এরপর োেুষদক রাস্তা  ও মখালা জা গ্া  েলতযাগ্ করদত ি ।“ – পুরুষ মকআই 

(উহখ া) 
 

“আেরা কার কাদছ এো জাোদবা এবাং মকার্থা  েতুে লযাটট্রে পাদবা! োরীদের অদপক্ষা করদত ি  

পুরুষদের লযাটট্রে মর্থদক মবর িও ার জেয। […] এেে করার মচদ  োরীরা কে খাবার খাও াই মবহশ 

পছে কদর [োদত লযাটট্রে বযবিার করা ো লাদগ্], অর্থবা তারা সন্ধযা  বা মভাদর মবারকা পদর লযাটট্রদে 

ো । সাধারণত মরাহিঙ্গা োরীরা বাড়ীর বাইদর ো  ো। ব স্ক োরীরা প্রদ াজে িদল বাইদর ো , হকন্তু 

প্রাপ্তব স্ক োরীদের জেয এো বড় একটে সেসযা।“ – পুরুষ মকআই (উহখ া) 
 

“আোদের পাহের সেসযা রদ দছ, মেদিতু টেউবওদ লগুদলা এদকবাদরই কাজ করদছ ো। আেরা অদেক 

েরূ মর্থদক পাহে আেহছ।“ – োরী মকআই (উহখ া) 
 

োেহবক সিা তাকেীর সাংখযা কদে োও ার ফদল সম্ভবত ক্ষহতগ্রস্ত জেদগ্াষ্ঠীর সাদর্থ মোগ্াদোদগ্ও প্রভাব পদড়দছ। 

মেো সাংগ্রদির আদগ্র ছ  োদস হফেবযাক হেদত বা অহভদোগ্ জাোদত অহধকাাংশ পহরবাদরর মকাে সেসযা ি হে 

(৫৪%) অর্থবা হফেবযাক বা অহভদোগ্ হেদত ি হে (৪০%), হকন্তু হফেবযাক বা অহভদোগ্ হেদত োরা চযাদলদের সম্মুখীে 

িদ দছ (৬%) – মেখাদে ফলাফল ৯৫% সম্ভাবয হেভেরদোগ্যতা ও ৫% তররুটের সম্ভাবো  ি হে - তাদের মবহশরভাগ্ই 

জাহেদ দছ মে তাদের অহভদোদগ্ সাড়া মেও া ি হে বা সাড়াোে সদন্তাষজেক হছল ো এবাং তারা বাইদর মেদত পাদরহে 

বা প্রজক্র াটে খুবই জটেল হছল। মকআইরা সেসযা সোধাদে হবলম্ব ও পহরবার কােে িালোগ্াদের েত সেসযার 

 
66 IOM, ACAPS and REACH, Vulnerabilities in the Rohingya refugee camps (Cox’s Bazar, 2019). Available here (accessed 13 November 2020); UNHCR, 2020; 

UNHCR and REACH, Settlement and Protection Profiling: Round 6, November 2019 (Cox’s Bazar, 2020). Available here (accessed 13 November 2020); Amnesty 
International, Let us speak for our rights: Human rights situation of Rohingya refugees in Bangladesh (London, 2020). Available here (accessed 13 November 
2020). 
67 BBC Media Action and Translators without Border (TWB), What Matters Bulletin, June 29, 2020. Available here (accessed 13 November 2020); UNHCR, 2020; 

UNHCR and REACH, 2020. 
68 IOM, IOM Needs and Population Monitoring COVID-19 NPM-IVR Needs Assessment Round 2 (Survey Analysis: September 2020) (Cox’s Bazar, 2020). Available 

here (accessed 13 November 2020). 

https://reliefweb.int/report/bangladesh/vulnerabilities-rohingya-refugee-camps
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/73601
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ASA1328842020ENGLISH.PDF
https://app.box.com/s/gaj09paldqy2vasmvybe3ypyc8uit2px
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/npm-ivr_needs_assessment_report_r2.pdf
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অহভদোগ্ হেদত বা সিা তা মপদত চযাদলে মবদড় োও ার কর্থা জাহেদ দছ। লকোউদের পর মর্থদক ক্যাম্পে োেহবক 

সিা তাকারীদের সীহেত উপহিহতর কারদণ এই সেসযাগুদলার সৃটি িদ দছ। 
 

“আেরা মখ াল কদরহছ মে লকোউদের পর মর্থদক ক্যাম্পে এেজজওর উপহিহত কদে হগ্দ দছ। আদগ্ 

আেরা মেদকােও সেসযার কর্থা এেজজও অহফদস সিদজই জাোদত পারতাে। […] লকোউদের পর 

মর্থদক ক্যাম্পে োেহবক সিা তাকারীদের উপহিহত অদেক কদে হগ্দ দছ এবাং আেরা আোদের 

সেসযার কর্থা তাদেরদক জাোদত পাহরহে।“ – পুরুষ মকআই (উহখ া) 
 

“োরা হসআইহস69অহফস সম্পদকে জাদে শুধুোত্র তারাই মসখাদে ো । ইউএেএইচহসআর কেীরা আদগ্ 

এখাদে আসদতা, হকন্তু এখে তারা আদসো। আোদের েহে হকছু পহরবতেে করার েরকার ি , মেেে 

কাদেের মকােহকছু পহরবতেদের েরকার িদল হকাংবা পহরবাদর েতুে হশশু আসা  হেবন্ধদের তর্থয 

িালোগ্াদের প্রদ াজে িদল আেরা সেসযা  পদড় োই। পহরবার কােে িালোগ্াে করদত আে োস বা 

এক বছর মলদগ্ ো , মে কারদণ আেরা এো টঠকেত করদত পাহর ো। আেরা হসআইহস অহফদস মগ্দল 

তারা মিল্পদেদস্ক মোগ্াদোগ্ করদত বদল এবাং তারা আবার আোদের হফহরদ  মে । তাই োেুষ মিল্পদেদস্ক 

মগ্দল একোত্র আোিই জাদেে কাজটে িদব হক ো। আেরা জাহে ো কাজটে এক োদস িদব, োহক েুই 

োস লাগ্দব।“ – পুরুষ মকআই (উহখ া) 
 

প্রা  অদধ েক পহরবার জাহেদ দছ মে মকাহভে-১৯ প্রােুভোদবর পর মর্থদক চাহিো, পছে বা োেহবক সিা তা প্রোদের 

বযাপাদর তাদের সাদর্থ কোহচৎ (২২%) আদলাচো করা িদ দছ বা এদকবাদরই করা ি হে (২৫%)। হবদশষ কদর ইাংদরজজ 

বা বাাংলা ভাষা  কর্থা বলার েত মকউ ো র্থাকা পহরবারগুদলা কোহচৎ আদলাচো করা বা এদকবাদরই ো করার কর্থা 

উদেখদোগ্য িাদর মবহশ উদেখ কদরদছ (হচত্র 9)। একই সাদর্থ এই পহরবারগুদলা হফেবযাক মেও ার প্রদ াজে ো িও ার 

কর্থা উদেখদোগ্য িাদর জাহেদ দছ (p-োে ≤ 0.01) এবাং এটে করদত সেসযার সম্মুখীে িও ার কর্থা উদেখদোগ্য িাদর 

কে জাহেদ দছ (p-োে ≤ 0.05)। হদ্বতী  পহরসাংখযােটে সম্ভবত হেদেেশ কদর মে ঐ পহরবারগুদলা কে সেসযার সম্মুখীে 

ি হে, বরাং তারা হফেবযাক পদ্ধহতটে বযবিার কদরহে বা বযবিাদরর মচিা কদরহে। এর ফদল মবাো ো  মে এসকল 

পহরবাদরর সাদর্থ মোগ্াদোগ্ বাড়াদো এবাং তাদের জেয হফেবযাক পদ্ধহতর বযবিার সিজতর করার প্রদ াজেী তা 

রদ দছ। োেহবক মসবা  ক্রেবধ েোে অসদন্তাষ এবাং অপ্রতুল হফেবযাদকর কারদণ বাড়দত র্থাকা িতাশা ো 

লকোউদের পর মর্থদক োেহবক সিা তাকারী সম্পদকে েৃটিভহঙ্গর উপর মেহতবাচক প্রভাব মফদলদছ তা কোদোর 

জেয উনু্মক্ত মোগ্াদোগ্ গুরুত্বপূণ ে িদ  ো ুঁড়াদব।70 

 
ল্টচত্র 19 % পহরবার জাহেদ দছ মকাহভে-১৯ প্রােুভোদবর পর মর্থদক চাহিো, পছে বা োেহবক সিা তা প্রোদের বযাপাদর তাদের সাদর্থ কোহচৎ 

আদলাচো করা িদ দছ বা এদকবাদরই করা ি হে (p-োে ≤ 0.001)71 

োহেদ  মেও ার সক্ষেতা  ঘােহত 

 

 
69 কযাম্প-ইে-চাজে 
70 Sutton, R. (Ed.)., Rohingya Experiences of Covid-19 in Cox’s Bazar Camps (PSRP Research Report: Covid-19 Series) (Edinburgh, 2020). Available here 

(accessed 13 November 2020); BBC Media Action and Translators without Border (TWB), What Matters Bulletin, June 16, 2020. Available here (accessed 13 
November 2020); IOM and ACAPS, COVID-19 Explained: Different and Unequal (Edition 5, 27 April 2020) (Cox’s Bazar, 2020). Available here (accessed 13 
November 2020). 
71 ইাংদরজজ/বাাংলা ভাষা  কর্থা বলা পহরবাদরর ফলাফদল +/-১৬% তররুটের সম্ভাবো রদ দছ (n = ৩৯)। 
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https://www.politicalsettlements.org/wp-content/uploads/2020/07/Flash-report-Rohingya-Experiences-Full-Report-14-July-2020.pdf
https://app.box.com/s/frx4pfgzutznlbsvv1t2g50whv4gbroh
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20200504_acaps_coxs_bazar_covid-19_explained_-_edition_5_different_and_unequal.pdf
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স্বল্টনভথরতা কা থক্রয়মর েুয় াগ িারায়না এেং যেই োয়থ েিায়তা কয়ম  াওয়া ও চাল্টিদা যেয়ে  াওয়ায় 

পল্টরোয়রর মাল্টনয়য় যনওয়ার েেমতায় ঘািল্টত এয়েয়ে। গ্ত বছর গ্রিণ করা অদপক্ষাকৃত কে চরে োহেদ  

মেও ার মকৌশলগুদলা, মেেে োকা ধার করা, সিা তা উপকরণ হবক্র  এবাং বাকীদত জজহেষপত্র ক্র 72 কদেদছ (হচত্র 

20)। এটে অর্থ েনেহতক সাংিাে মবদড় োও া হেদেেশ কদর ো, বরাং এটে সম্ভবত েগ্ে অর্থ ে কদে োও ার কারদণ এই 

মকৌশলগুদলা কে উপদোগ্ী িদ  পড়া হেদেেশ কদর। েগ্ে অর্থ ে কদে োও ার কারদণ সম্ভবত োেুদষর োকা ধার করা 

বা বাকীদত জজহেষপত্র মকো বন্ধ িদ  হগ্দ দছ এবাং সিা তার পহরোণ ও তবহচত্রয কদে োও ার কারদণ সিা তা 

উপকরণ হবক্র  বাধাগ্রস্ত িদ দছ। মকআইরা জাহেদ দছ মে হকছু পহরবার এখেও েগ্ে অদর্থ ের আশা  সিা তার 

উপকরণ হবক্র  করদলও এই হবষ টে আদগ্র মচদ  কদেদছ। এর কারণ িল পহরবারগুদলার ক্রেবধ েোে চাহিো 

মেোদত এই সিা তা উপকরণগুদলা তাদের হেদজদেরই প্রদ াজে ি । তাছাড়াও এগুদলার োে কদে হগ্দ দছ এবাং 

োেুদষর ক্র ক্ষেতাও হছল অদেক কে। মকআইরা প্রা ই জাহেদ দছ মে োকার অভাদব হবহভন্ন মসক্টরজদুড় োেুষ 

হেদজদের চাহিো পূরণ করদত পাদরহে। উোিরণস্বরূপ, স্বািয হবষ ক খরচ চালাদত ঋণগ্রস্ত িদ  পড়ার কর্থা জাোদো 

পহরবাদরর অেুপাত ২০১৯ সাদল ৫৫%73 মর্থদক কদে ২০২০ সাদল ১৪% িদ দছ। 
 

“মেসব োেুষ আদগ্ অর্থ ে উপাজেে করত লকোউদের কারদণ তারা এখে কে েিীে বা মবকার। এজেয তারা অহতহরক্ত 

খােয হকেদত পাদর ো। তারা তাদের পহরবার চালাদত সেসযার সম্মখুীে িদচ্ছ।“ – োরী মকআই (উহখ া) 
 

“আেরা েখে অসুি িই এবাং হচহকৎসার জেয আোদের কাদছ োকা ো র্থাদক তখে আোদের কাদছ র্থাকা মরশে 

হবজক্র করদত ি । অদেক ধরদণর মরাগ্ রদ দছ এবাং কযাদম্পর অদেক মলাক মরাদগ্ আক্রান্ত িদচ্ছ। আোদের কাদছ 

হচহকৎসার োকা মেই এবাং আেরা োক্তার মেখাদত পাহরহে। এ কারদণ হচহকৎসা পাও া আোদের জেয কটঠে িদ  

পদড়দছ।“ – পুরুষ মকআই (উহখ া) 
 

“বসতবাহড়গুদলা মেরােদতর জেয তারা হকছুই কদর ো এবাং তারা খবু খারাপ অবিার েদধয বসবাস করদছ। োদের 

ক্ষেতা আদছ তারা বসতবাহড়র উপকরণ ক্র  কদর এবাং তা মেরােত কদর। […] এগুদলা মেরােত ো করার প্রধাে 

কারণ িল এর উপকরণ মকোর সাের্থ েয তাদের মেই।“ – োরী মকআই (উহখ া) 
 

“মেসকল মেখাদশাো করার মলাদকর সাের্থ েয আদছ এবাং োরা অর্থ ে উপাজেে কদর তারা তাদের হশশুদের পড়াদলখা 

চাহলদ  হেদত টেউের হেদ াগ্ কদর। হকন্তু হকছু োেুদষর এই সাের্থ েয মেই এবাং তাদের হশশুরা হকছুই কদর ো।“ – 

োরী মকআই (উহখ া) 
 

“িযা ুঁ, আদগ্ তারা সিা তার উপকরণ হবজক্র কদর উপেুক্ত েূলয মপত, হকন্তু লকোউদের পর মর্থদক এগুদলার োে 

কদে হগ্দ দছ এবাং তারা উপেুক্ত েূলয পাদচ্ছ ো।“ – পুরুষ মকআই (মেকোফ) 
 

“আদগ্ তারা তাদের খােয উপকরণ হবজক্র করত, হকন্তু এখে তারা মসো কদর ো, কারণ এগুদলা তাদের হেদজদের 

পহরবাদরর জেযই প্রদ াজে ি ।“ – পুরুষ মকআই (উহখ া) 
 

এর ফদল পহরবারগুদলা ক্রেবধ েোেভাদব তাদের সম্পহি ও সঞ্চ  খুইদ  আরও চরে োহেদ  মেও ার মকৌশল গ্রিণ 

করদছ (হচত্র 20)। জরুরী োহেদ  মেও ার মকৌশল গ্রিদণর ফদল বযজক্ত হেরাপিা ও কলযাদণর উপর েীঘ েদে ােী ও 

সম্ভাবয অপহরবতেেী  মেহতবাচক প্রভাব পড়দত পাদর। পাহরবাহরক সম্পহি কদে োও ার ফদল পহরবারগুদলা আরও 

েুুঁ হকর েদধয পদড় মেেে ভহবষযদত অসুি িদল হচহকৎসার জেয মে োহেদ  মেও ার মকৌশল প্রদ াজে িদব তা গ্রিণ 

করার ক্ষেতা কদে োও ার ফদল সােহগ্রকভাদব স্বাদিযর অবেহত, ক্রেবধ েোে খােয অহেরাপিা ও অপুটি এবাং 

োেবপাচার, বালযহববাি, উদচ্ছে ও বলপূব েক বা মশাষণেূলক শ্রদের েত চরে সুরক্ষা েুুঁ হক। তাছাড়াও মেদিতু 

অদপক্ষাকৃত কে চরে োহেদ  মেও ার মকৌশল গ্রিদণর আর সুদোগ্ র্থাদক ো তাই সঞ্চ  কদে োও া ও সম্পহি মশষ 

িদ  োও ার কারদণ পহরবারগুদলার ভহবষযৎ েুঘ েেো সােদল ওঠার ক্ষেতা উদেখদোগ্যভাদব সীোবদ্ধ িদ  মেদত 

পাদর। এর ফদল পহরবারগুদলার পুেরাবৃহিেূলক বষ োর ক্ষহত বা অেযােয প্রাকৃহতক েুদে োগ্ এবাং মসই সাদর্থ ভহবষযৎ 

লকোউে ও অসুিতা বা মরাদগ্র েত পাহরবাহরক-পে োদ র েুঘ েেোর েুুঁ হক ক্রেবধ েোেভাদব বাড়দত র্থাদক। 

 
72 আইএসহসজজ, ২০১৯। 
73 আইহবআইহে। 
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ল্টচত্র 20 % পহরবার মেো সাংগ্রদির আদগ্র ৩০ হেদে মেৌহলক চাহিো মেোদোর অদর্থ ের অভাদব োহেদ  মেও ার মকৌশল গ্রিদণর কর্থা জাো  

 

েুুঁ হক  
 

দঘু থিনা োময়ল্ ওিার েমতা কয়ম  াওয়ায় য  পল্টরোরগুয়ল্া যকাল্টভড-১৯ এর আয়গ অয়পোকৃত যেল্টশ 

ঝুল্টকপূণ থ অেস্থ্ায়ল্টেল্ যেগুয়ল্া যকাল্টভড-১৯ প্রাদভুথায়ের যেয়কন্ডাল্টর প্রভায়ে েম্ভেত েেয়চয়য় যেল্টশ ঝুুঁ ল্টকয়ত 

পয়েয়ে। আদগ্ মেসকল পহরবারদক মবহশরভাগ্ মক্ষদত্র সবদচদ  মবহশ ঝ ুঁ নক্পূর্ ক অবস্থায় বদল ধরা িত মসগুদলার 

েদধয রদ দছ োরী-প্রধাে পহরবার ও কাজ করার উপেুক্ত প্রাপ্তব স্ক পুরুষ সেসয ো র্থাকা পহরবার, প্রহতবন্ধী বযজক্ত 

(হপেহিউহে) র্থাকা পহরবার এবাং বড় পহরবার (পাুঁদচর অহধক সেসয) (অর্থবা উচ্চোত্রা  হেভেরশীল (>২) পহরবার)। 

োরী-প্রধাে পহরবার ও কাজ করার উপেুক্ত প্রাপ্তব স্ক পুরুষ সেসয ো র্থাকা পহরবারগুদলা সাধারণত মবহশ েুুঁ হকদত 

র্থাদক, কারণ স্বহেভেরতা কাে েক্রদে তাদের অাংশগ্রিদণর সুদোগ্ কে র্থাদক এবাং সীোবদ্ধ সাোজজক মোগ্াদোগ্, কে 

হশক্ষা ও ভাষা েক্ষতা, কাদজর সীহেত সুদোগ্, মেৌে ও মজন্ডার-হভহিক সহিাংসতার (এসজজহবহভ) বাড়হত েুুঁ হক, হশশুদের 

মেখাদশাোর োহ ত্ব ও সাোজজক-সাাংসৃ্কহতক রীহতর কারদণ মেদকােও সিা তা প্রাহপ্তদত তারা অদপক্ষাকৃত মবহশ বাধার 

সম্মুখীে ি , ো তাদের চলাদফরা সীোবদ্ধ কদর মে । হপেহিউহে র্থাকা পহরবার সাধারণত হচহকৎসা সাংক্রান্ত বযাপাদর 

অদপক্ষাকৃত মবহশ অর্থ ে বয  কদর এবাং এই অদর্থ ের মোগ্াে হেদত অহধক োত্রা  ঋণগ্রস্ত িদ  পদড়। এর ফদল খােয ও 

অেযােয প্রদ াজেী  উপকরদণর জেয তাদের অর্থ ে বয  করার ক্ষেতা কদে ো  এবাং তারা চাহিো পূরদণর জেয 

মেহতবাচক োহেদ  মেও ার মকৌশল বযবিাদরর োত্রা বাহড়দ  মে । সবদশদষ, বড় পহরবার বা উচ্চোত্রা  হেভেরশীল 

পহরবাদরর অর্থ েনেহতকভাদব মবহশ ঝ ুঁ নক্পূর্ ক অবস্থায় র্থাকার সম্ভাবো মবহশ র্থাদক। উোিরণস্বরূপ, পূদব ের গ্দবষণা  

মেখা ো  মে এসকল পহরবাদরর োকা ধার করার প্রবণতা মবহশ র্থাদক, সুহেহেেিভাদব বলদত মগ্দল, স্বািয হবষ ক বয  

হেব োদির জেয। হবদশষ কদর পহরবাদরর আকার ও অেযােয েুুঁ হকর কারদণ এই পহরহিহতর সৃটি ি , মেেে বড় োরী-

প্রধাে পহরবার।74 েুুঁ হকর এই হেেশ েেগুদলা মজ-এেএসএেএর ফলাফদলও উদঠ এদসদছ। 
 

প্রাপ্তব স্ক পুরুষ ো র্থাকা পহরবার 
 

প্রাপ্তব স্ক পুরুষ র্থাকা পহরবাদরর মচদ  ো র্থাকা পহরবারগুদলা খাদেযর অভাদব খােয-হবষ ক োহেদ  মেও ার মকৌশল 

গ্রিদণর কর্থা উদেখদোগ্য িাদর মবহশ জাহেদ দছ (হচত্র 21)। 

 
74 ACAPS, ACAPS Thematic Analysis – Bangladesh: Characteristics of vulnerable households in the Rohingya refugee response (Cox’s Bazar, 2020). Available 

here (accessed 13 November 2020). 
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টাক্া ধারক্ম্পরম্পে এিএিআই

সিায়ো

নবজিক্ম্পরম্পে

খাদ্য মরিি

নবজি, ভাগাভানগ

এবং/অর্বা

নবনি য়ক্ম্পরম্পে

বানক্ম্পে

 ালা াল

নক্ম্পিম্পে

গৃিস্থালীর

জর্নিসপত্র নবজি

ক্ম্পরম্পে

প্রম্পয়ার্িীয়িি-

ি ড বযয়

ক্ন ম্পয়ম্পে

এক্ াত্রখাদ্য/আম্পয়র

উৎস নিসাম্পবখাদ্য

মরিি/ক্ন উনিট্রট

সিম্পযানগোরউপর

নিভকরক্ম্পরম্পে

অিী অম্পর্ কর

নবনি ম্পয়শ্রন ক্

নিসাম্পব নবজি

িম্পয়ম্পে

সঞ্চয়খরচ

ক্ম্পরম্পে

২০১৯ র্রুনর ানিম্পয় মিওয়ার মক্ৌিল২০১৯ র্রুনর ানিম্পয় মিওয়ার মক্ৌিল২০২০২০২০

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20201004_acaps_thematic_review_vulnerable_households_rohingya_refugee_response.pdf
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ল্টচত্র 21 % পহরবার মেো সাংগ্রদির আদগ্র সাত হেদে খাদেযর অভাদব খােয-হবষ ক োহেদ  মেও ার মকৌশল গ্রিদণর কর্থা জাো , পহরবাদর 

প্রাপ্তব স্ক পুরুদষর উপহিহত অেুসাদর (p ≤ 0.05)75 

পূদব ের আদলাচো অেুো ী, এটে সম্ভবত োরীদের অদপক্ষাকৃত কে স্বহেভেরতা কাে েক্রে এবাং অেযােয সিা তা প্রাহপ্তর 

সুদোদগ্র সাদর্থ সম্পহকেত ো প্রাপ্তব স্ক পুরুষ ো র্থাকা পহরবারগুদলার মেৌহলক চাহিো পূরদণর চযাদলে আরও বাহড়দ  

তুলদছ। ফদল এসকল পহরবার মকােও স্বহেভেরতা কাে েক্রদে সমৃ্পক্ত ো র্থাকা বা মকােও ধরদণর েগ্ে অর্থ ে সিা তা ো 

পাও ার কর্থা উদেখদোগ্য িাদর মবহশ জাহেদ দছ (হচত্র 22)। মকাহভে-১৯ হে ন্ত্রণ বযবিা আদরাপ করার পর ক্যাম্পে 

মসবাোে কাে েক্রে কদে োও া  প্রাপ্তব স্ক পুরুষ ো র্থাকা পহরবারগুদলা অেযােয মসক্টদরও অসোেুপাহতক িাদর 

ক্ষহতগ্রস্ত িদ দছ। এই পহরবারগুদলা মকাহভে-১৯ প্রােুভোদবর কারদণ মেৌহলক মসবা প্রাহপ্তর সুদোগ্ িারাদোর কর্থা 

প্রাপ্তব স্ক পুরুষ র্থাকা পহরবাদরর মচদ  উদেখদোগ্য িাদর মবহশ জাহেদ দছ (হচত্র 23)। 

 

ল্টচত্র 22 % পহরবার মেো সাংগ্রদির আদগ্র ৩০ হেদে 

মকােও স্বহেভেরতা কাে েক্রে এবাং/অর্থবা েগ্ে অর্থ ে 

সিা তা প্রাহপ্তর সদুোগ্ ো পাও ার কর্থা জাো , 

প্রাপ্তব স্ক পুরুদষর উপহিহত অেুসাদর (p-োে 

≤ 0.01)76 

 

ল্টচত্র 23 % পহরবার মকাহভে-১৯ প্রােভুোদবর প্রভাদব 

মেৌহলক মসবা প্রাহপ্তর সুদোগ্ িারাদো বা বযাপকভাদব 

কদে োও ার কর্থা জাো , প্রাপ্তব স্ক পুরুদষর 

উপহিহত অেুসাদর (p-োে ≤ 0.001)76 

মবহশরভাগ্ োরী সেসয র্থাকা পহরবারগুদলা তাদের চাহিো পূরদণ মেসকল চযাদলদের েুদখােুহখ ি  মসগুদলাদক আরও 

বাহড়দ  হেদ দছ োরীদের চলাদফরা  বাধযবাধকতা। োরী অাংশগ্রিণকারী র্থাকা পহরবারগুদলা বাজাদর োও ার সেসযার 

কর্থা উদেখদোগ্য িাদর মবহশ জাহেদ দছ (হচত্র 24) এবাং উদেখদোগ্য সাংখযক অাংশগ্রিণকারী পহরবিদের অভাবদক 

একটে সুহেহেেি বাধা হিসাদব উদেখ কদরদছ (হচত্র 25)। হদ্বতী  হবষ টে সম্ভবত োরীদের অদেক েূর মিদে বাজাদর 

োও া  হেরাপিা উদদ্বদগ্র সাদর্থ সম্পহকেত। মসই সাদর্থ োত্র ২৯% ও ২৫% পহরবার ের্থাক্রদে কাদজর জেয োরীদের 

একাকী বাড়ীর বাইদর োও া বা বাজাদর োও ার পদক্ষ েতােত মে । পুরুষ অাংশগ্রিণকারী র্থাকা পহরবাদরর মচদ  

োরী অাংশগ্রিণকারী র্থাকা পহরবার অদপক্ষাকৃত মবহশ সাংখযকবার োরীরা কাজ করার জেয একাকী বাইদর মেদত 

মপদরদছ বা বাজাদর মেদত মপদরদছ বদল উদেখ করদলও (হচত্র 26) োরী অাংশগ্রিণকারী র্থাকা মবহশরভাগ্ পহরবার 

োরীরা একাকী কাদজ মেদত মপদরদছ বা বাজাদর মেদত মপদরদছ বদল জাো হে। োরীরা একাকী বাইদর মেদত মপদরদছ 

বদল জাোদো োরী অাংশগ্রিণকারী র্থাকা পহরবারগুদলার উচ্চ অেুপাদতর সাদর্থ সম্ভবত মবহশরভাগ্ োরী 

অাংশগ্রিণকারী র্থাকা পহরবার োরী-প্রধাে িও ার হবষ টে জহড়ত। হবকল্প ো র্থাকা  এসকল পহরবাদরর োরীরা 

জা গ্াগুদলাদত মেদত ি ত সেসযার সম্মুখীে ি , হকন্তু তারপদরও অদধ েদকর মবহশ অাংশগ্রিণকারী এসকল জা গ্া  

 
75 প্রাপ্তব স্ক পুরুষ ো র্থাকা পহরবাদরর ফলাফদল +/-১১% তররুটের সম্ভাবো রদ দছ (n = ৮২)। 
76 আইহবআইহে। 
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মেদত হেদজদেরদক সক্ষে বদল েদে কদর ো। স্পিভাদবই এসকল পহরবার পাহরবাহরক চাহিো মেোদত কটঠে 

চযাদলদের সম্মুখীে ি । 

 

ল্টচত্র 24 % পহরবার মেো সাংগ্রদির 

আদগ্র চার সপ্তাদি বাজাদর মেদত 

মকােও ো মকােও সেসযার কর্থা 

জাো , অাংশগ্রিণকারীর মজন্ডার 

অেুসাদর (p-োে ≤ 0.05)77 

 

ল্টচত্র 25 % পহরবার মেো সাংগ্রদির 

আদগ্র চার সপ্তাদি বাজাদর মেদত 

পহরবিদের অভাদবর কর্থা জাো , 

অাংশগ্রিণকারীর মজন্ডার অেুসাদর 

(p-োে ≤ 0.0001)77 

 

ল্টচত্র 26 % পহরবার োরীরা একাকী কাদজ/বাজাদর মেদত 

পাদর বদল েদে কদর, অাংশগ্রিণকারীর মজন্ডার অেুসাদর77 

োরীদের চলাদফরার সীোবদ্ধতা তাদের সুরক্ষা েুুঁ হকও বাড়াদত পাদর, কারণ এটে তাদের বাড়ীর বাইদর হগ্দ  মেদকােও 

মসবা প্রাহপ্ত বাধাগ্রস্ত কদর, ো সম্ভবত তাদেরদক সিা তা পাও া মর্থদক বজঞ্চত কদর। োরী অাংশগ্রিণকারী র্থাকা 

উদেখদোগ্য সাংখযক পহরবার জাহেদ দছ মে তারা মেৌে হেপীড়দের হশকার িও া পহরহচতজেদক োরী-বান্ধব জা গ্া  

(েহিউএফএস) পাঠাদব (হচত্র 27), হকন্তু োরী অাংশগ্রিণকারী র্থাকা োত্র অদধ েক পহরবার ও পুরুষ অাংশগ্রিণকারী র্থাকা 

২৪% পহরবার েদে কদর মে োরীরা একাকী েহিউএফএদস মেদত পাদর (হচত্র 28)। এ কারদণ েহিউএফএদস মেদত 

চাইদলও োরীরা এখাদে চযাদলদের সম্মুখীে ি । 

 

ল্টচত্র 27 % পহরবার মেৌে হেপীড়দের হশকার পহরহচতজেদক 

প্রদ াজে িদল পদ ন্ট-অব-কন্টযাদক্ট মরফার করদব, 

অাংশগ্রিণকারীর মজন্ডার অেুসাদর (p-োে ≤ 0.0001)78 

 

ল্টচত্র 28 % পহরবার োরীরা একাকী েহিউএফএদস মেদত পাদর বদল 

েদে কদর, অাংশগ্রিণকারীর মজন্ডার অেুসাদর78  

তাছাড়াও সিা তা মপদত োরীদের সম্মুখীে িও া সুহেহেেি চযাদলদের কর্থা উদেখ কদরদছ অদেক মকআই।  
 

“একজে ো ও তার হশশু পুটি উপকরণ বা সুজজ সাংগ্রদির জেয হবতরণ মকদন্দ্র ো মগ্দল তারা আর পুটি 

সিা তা পাদব ো। […] োদ র পহরবদতে অেয মকউ মগ্দল তাদক পুটি সিা তা মেও া ি  ো।“ – পুরুষ 

মকআই (উহখ া) 
 

“একা একজে োরী হকছু করদত পাদরো। তারা হবতরণ মকদন্দ্র মগ্দলও উপকরণগুদলা বিে করার জেয 

তাদের সিা তার েরকার ি ।“ – পুরুষ মকআই (উহখ া) 
 

পহরদশদষ, োেহবক সিা তাকারীদের সাদর্থ মোগ্াদোদগ্র মক্ষদত্র মজন্ডার একটে ভূহেকা পালে কদর বদল মেখা ো , 

োর ফদল প্রাপ্তব স্ক পুরুষ সেসয র্থাকা পহরবারগুদলা চাহিো, পছে বা োেহবক সিা তা প্রোদের বযাপাদর তাদের 

সাদর্থ কোহচৎ আদলাচো করা িদ দছ বা এদকবাদরই করা ি হে বদল অদপক্ষাকৃত মবহশবার জাো  (হচত্র 29)। p-োে 

≤ 0.1 িও া  এই পার্থ েকযটে উদেখদোগ্য। একই সাদর্থ োরী অাংশগ্রিণকারী র্থাকা পহরবারগুদলা তাদের জেয র্থাকা 

 
77 োরী অাংশগ্রিণকারী র্থাকা পহরবাদরর ফলাফদল +/-৭% তররুটের সম্ভাবো রদ দছ (n = ২১১)। 
78 আইহবআইহে। 
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মসবা সম্পদকে েদর্থি তর্থয ো পাও ার কারদণ বাড়ী বাড়ী হগ্দ  তর্থয মশ ার করা কাে েক্রদের অভাদবর কর্থা উদেখদোগ্য 

িাদর মবহশ জাহেদ দছ (হচত্র 30) এবাং তারা হফেবযাক বা অহভদোগ্ ো মেও ার কর্থা মবহশবার জাহেদ দছ (হচত্র 31)। 

ইাংদরজজ বা বাাংলা  কর্থা বলার েত মকউ ো র্থাকা পহরবাদরর েতই হদ্বতী  মক্ষদত্রও সম্ভবত োরীরা হফেবযাক মকৌশল 

বযবিার বা বযবিাদরর মচিা কদরহে; এটে ি ত এেে ে  মে তাদের হফেবযাক হেদত ি হে। 
 

“িযা ুঁ, মবহশরভাগ্ মক্ষদত্র োরীরাই হফেবযাক হেদত চযাদলদের সম্মুখীে িদচ্ছ, কারণ তারা রক্ষণশীল এবাং 

বাইদর োও া  অভযস্ত ে । […] সম্ভব িদল তাদের সেসযার কর্থা মশাোর জেয োরী মস্বচ্ছাদসবীদের 

বাড়ী বাড়ী পাঠাদোই ভাদলা।“ পুরুষ মকআই (উহখ া) 
 

সব হেহলদ , অহধকাাংশ োরী সেসয র্থাকা পহরবারগুদলার শুধুোত্র সেসযার অহভদোগ্ মেও ার সক্ষেতা কে তা ে , 

সিা তা মপদত মেসকল তর্থয প্রদ াজে মসগুদলা ো পাও া এবাং সিা তা কাে েক্রদের পহরকল্পো  তাদের কর্থা 

প্রহতফহলত ো িও ার প্রবণতাও মবহশ। 

 

ল্টচত্র 29 % পহরবার মকাহভে-১৯ প্রােভুোদবর 

পর মর্থদক চাহিো, পছে বা োেহবক সিা তা 

প্রোদের বযাপাদর তাদের সাদর্থ কোহচৎ 

আদলাচো করা িদ দছ বা এদকবাদরই করা 

ি হে বদল জাো , প্রাপ্তব স্ক পুরুষ সেদসযর 

উপহিহত অেুসাদর79 

 

ল্টচত্র 30 % পহরবার োরা োেহবক সিা তার 

বযাপাদর েদর্থি তর্থয পা হে তারা এর কারণ 

হিসাদব বাড়ী বাড়ী হগ্দ  তর্থয মশ ার করার 

বযবিা ো র্থাকার কর্থা জাো , 

অাংশগ্রিণকারীর মজন্ডার অেুসাদর (p-োে 

≤ 0.01)80 

 

ল্টচত্র 31 % পহরবার মকাহভে-১৯ প্রােভুোদবর 

পর মর্থদক হফেবযাক/অহভদোগ্ ো মেও ার 

কর্থা জাো , অাংশগ্রিণকারীর মজন্ডার 

অেুসাদর80 

 

হপেহিউহে র্থাকা পহরবার 
 

জহরদপ অাংশগ্রিণকারী পহরবারগুদলার োত্র ৩% তাদের পহরবাদর কেপদক্ষ একজে প্রহতবন্ধী সেসয র্থাকার কর্থা 

জাো , মে কারদণ এই গ্ররুদপর ফলাফল প্রহণধােদোগ্য ে ।81 তবুও, এই পহরবারগুদলা স্বািয হবষ ক বয  হেব োদির 

জেয ঋণ মেও ার কর্থা উদেখদোগ্য িাদর মবহশ জাো  এবাং মসই সাদর্থ এই পহরবারগুদলা খােয-হবষ ক োহেদ  

মেও ার মকৌশল গ্রিদণর কর্থা জাো  (উভ  মক্ষদত্র p-োে ≤ 0.05), ো পূদব ে আদলাহচত মসইসব পহরবাদরর প্রবণতা 

হেজিত কদর োদের স্বািয মসবা  মবহশ অর্থ ে বয  করদত ি  এবাং এর ফদল অেযােয চাহিো, মেেে খাদেযর চাহিো 

পূরদণর ক্ষেতা কদে ো । 
 

বড় পহরবার এবাং উচ্চোত্রা  হেভেরশীল পহরবার 
 

পহরবাদরর আকার ও এফহসএদসর েদধয মকাে সম্পকে ো পাও া মগ্দলও বড় পহরবারগুদলার খাবাদরর অভাবজহেত 

েুুঁ হক মবদড়দছ বদল জাহেদ দছ হকছু মকআই। অেযােয মকআইরা জাহেদ দছ মে বড় পহরবারগুদলার এলহপজজর 

অভাবজহেত েুুঁ হকই মবহশ। হদ্বতী  হবষ টে আবার প্রতী োে িদ দছ েখে মেো সাংগ্রদির আদগ্র চার সপ্তাদি 

অদপক্ষাকৃত মছাে পহরবারগুদলা রান্নার জ্বালাহে হিসাদব শুধুোত্র এলহপজজর উপর হেভের করার কর্থা উদেখদোগ্য 

িাদর মবহশ জাো ো  (হচত্র 32)। মসই সাদর্থ, পূদব ের আদলাচো অেুো ী, উচ্চোত্রা  হেভেরশীল পহরবারগুদলাদত টেএলহস 

বন্ধ র্থাকার প্রার্থহেক ও মসদকন্ডাহর প্রভাদব হশশুদের উচ্চ োত্রা  েুুঁ হকর কর্থা জাো ো  (হচত্র 17 মেখুে)। 
 

 
79 প্রাপ্তব স্ক পুরুষ ো র্থাকা পহরবাদরর ফলাফদল +/-১১% তররুটের সম্ভাবো রদ দছ (n = ৮২)। 
80 মেসকল পহরবার মেদকােও োেহবক সিা তার হবষদ  েদর্থি তর্থয পা হে বদল জাহেদ দছ শুধুোত্র তাদেরদক এই প্রশ্নটে করা িদ দছ। োরী 

অাংশগ্রিণকারী র্থাকা পহরবাদরর ফলাফদল +/-৮% তররুটের সম্ভাবো রদ দছ (n = ১৮৬)। 
81 সব েদোে ৩১ টে পহরবার হপেহিউহে র্থাকার কর্থা জাহেদ দছ। 

৫৭%
৪৬%

Without adult
males

With adult
males

প্রািবয়স্ক

প রুষ্িা র্াক্া

প্রািবয়স্ক

প রুষ্র্াক্া
৩৩%

২১%

Female

Maleপ রুষ্

িারী

৫০%
৩৭%

Female

Maleপ রুষ্

িারী
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“পাুঁচ জদের মবহশ সেসয র্থাকা পহরবারগুদলাই আসদল [খােয ঘােহতদত] ক্ষহতগ্রস্ত িদ দছ। খােয মোগ্াে মেও ার 

মক্ষদত্র পহরবাদরর আকার আসদলই গুরুত্বপূণ ে। বড় পহরবাদরর খাও ার জেয অদেক খাদেযর প্রদ াজে ি ।“ – 

পুরুষ মকআই (উহখ া) 
 

“মবহশরভাগ্ হশশু র্থাকা পহরবারগুদলার মচদ  মবহশরভাগ্ প্রাপ্তব স্ক সেসয র্থাকা পহরবারগুদলার [খাদেযর অভাদব] 

মবহশ ক্ষহত িদ দছ, কারণ সবাই একই পহরোণ ভাত পা ।“ – পুরুষ মকআই (উহখ া) 
 

“লকোউদের আদগ্ প্রহত ৩০ হেদে এলহপজজ হরহফল মেও া িত, হকন্তু এখে প্রহত ৪৬ মর্থদক ৪৭ হেদে তা পাও া 

ো । চার জদের মবহশ সেসয র্থাকা পহরবারগুদলাদত গ্যাদসর অভাব িদচ্ছ, কারণ হরহফল পাও ার ১২ বা ১৩ হেে 

আদগ্ই তাদের গ্যাস মশষ িদ  ো ।“ – োরী মকআই (উহখ া) 
 

“িযা ুঁ, হরহফল পাও ার পাুঁচ মর্থদক আে হেে আদগ্ গ্যাস মশষ িদ  োও া  মবহশরভাগ্ বড় পহরবার সেসযার সম্মুখীে 

ি ।“ – পুরুষ মকআই (মেকোফ) 

 
ল্টচত্র 32 % পহরবার মেো সাংগ্রদির আদগ্র চার সপ্তাদি রান্নার জ্বালাহের জেয মকবলোত্র এলহপজজর উপর হেভের কদরদছ বদল জাো , পহরবাদরর 

আকার অেুসাদর (p-োে ≤ 0.01)82 

 

হবহভন্ন উপদজলা  পার্থ েকয 
 

হবহভন্ন পহরবাদরর েদধয পার্থ েদকযর সাদর্থ সাদর্থ েুটে পৃর্থক উপদজলা  অবহিত ক্যােগুদলার েদধযও মসবা প্রাহপ্ত বা 

মসবা প্রোদে পার্থ েকয মেখা ো । মেকোদফর ক্যােগুদলাদত হবহভন্ন মসক্টদর মসবা প্রোে, বযবিার বা জেসাংদোদগ্র 

পহরোণ অদপক্ষাকৃত কে। ২০১৯ মজ-এেএসএেএদত মেখাদো িদ দছ মে মেকোদফর কদ কটে ক্যাম্পের 

পহরবারগুদলার ভাড়া পহরদশাধ করদত ি ,83 মে হবষ টে অপহরবহতেত রদ  হগ্দ দছ এবাং মেকোদফর পহরবারগুদলা 

এবারও উদেখদোগ্য িাদর হবষ টে জাহেদ দছ (হচত্র 33)। মসই সাদর্থ মেকোদফর পহরবারগুদলা টেএলহস বন্ধ িদ  

োও ার পর তাদের হশশুদের হশক্ষা সম্পদকে মকাে হশক্ষদকর সাদর্থ কর্থা ো বলা (হচত্র 34) এবাং ৬ মর্থদক ৫৯ োস ব সী 

হশশুদেরদক পুটিকর খােয কাে েক্রদে সমৃ্পক্ত ো করার কর্থা (হচত্র 35) উদেখদোগ্য িাদর মবহশ জাহেদ দছ। এটে 

মেকোদফর ক্যােগুদলাদত এসকল সূচদক বড় ঘােহত হেদেেশ কদর। 

 
82 মছাে পহরবাদরর ফলাফদল +/-৬% তররুটের সম্ভাবো রদ দছ (n = ৩৬০)। 
83 আইএসহসজজ, ২০১৯। 

৮৪% ৯২%
Large

Small

বি

মোট
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ল্টচত্র 33 % পহরবার মেো সাংগ্রদির আদগ্র 

ছ  োদস তাদের বতেোে আশ্র দণ বসবাদসর 

জেয ভাড়া (েগ্ে অর্থ ে) হেদত িদ দছ বদল 

জাো , উপদজলা অেুসাদর (p-োে ≤ 0.0001) 

 

ল্টচত্র 34 % পহরবার োদের মকাহভে-১৯ 

প্রােুভোদবর আদগ্ আেুষ্ঠাহেক হশক্ষা 

কাে েক্রদে অাংশগ্রিণ কদরদছ এেে হশশু 

রদ দছ তারা টেএলহস বন্ধ িও ার পর মকাে 

হশক্ষদকর সাদর্থ কর্থা বদলহে বদল জাো , 

উপদজলা অেুসাদর (p-োে ≤ 0.05)84 

 

ল্টচত্র 35 % ৬-৫৯ োস ব সী হশশু মেদকােও 

পুটিকর খােয কাে েক্রদে সমৃ্পক্ত করা ি , 

উপদজলা অেুসাদর (p-োে ≤ 0.001)85 

পহরদশদষ, মেকোদফর পহরবারগুদলা হচহকৎসা মসবা মপদত সরকাহর হিহেদক োও ার কর্থা উদেখদোগ্য িাদর মবহশ 

জাহেদ দছ (হচত্র 36) এবাং এেজজও হিহেদক োও ার কর্থা উদেখদোগ্য িাদর কে জাহেদ দছ (হচত্র 37)। মেকোদফর 

উদেখদোগ্য সাংখযক পহরবার িাসপাতাদল োও ার অদর্থ ের অভাদব বাড়ীদত হচহকৎসা করার কর্থা জাো  (হচত্র 38), ো 

সম্ভবত (হবোেূদলয) এেজজও মসবার আরও সীোবদ্ধ বযবিাদরর সাদর্থ সম্পহকেত। একারদণ মেকোদফর ক্যােগুদলাদত 

স্বািয হবষ ক বড় ঘােহত মেখা মেদত পাদর। উহখ ার মচদ  মেকোদফর উদেখদোগ্য সাংখযক কে পহরবার োেহবক 

সিা তাকারীদের কাছ মর্থদক োস্ক পাও ার কর্থা জাো , ো আবারও মেকোদফ স্বািয মসবার সীোবদ্ধতা হেদেেশ কদর 

(হচত্র 39)। 

 

ল্টচত্র 36 % বযজক্ত মকাে সরকাহর 

হিহেদক হচহকৎসা হেদত োও ার 

কর্থা জাো , উপদজলা অেুসাদর 

(p-োে ≤ 0.001)86 

 

ল্টচত্র 37 % বযজক্ত মকাে এেজজও 

হিহেদক হচহকৎসা হেদত োও ার 

কর্থা জাো , উপদজলা অেুসাদর 

(p-োে ≤ 0.001)86 

 

ল্টচত্র 38 % পহরবার অদর্থ ের 

অভাদব বাড়ীদত হচহকৎসা 

মেও ার কর্থা জাো , 

উপদজলা অেুসাদর (p-োে 

≤ 0.01)87 

 

ল্টচত্র 39 % পহরবার োেহবক 

সিা তাকারীদের কাছ মর্থদক 

োস্ক পাও ার কর্থা জাো , 

উপদজলা অেুসাদর (p-োে 

≤ 0.01) 

 

ক্ষহতগ্রস্ত োেুদষর প্রহত ো বদ্ধতা 
 

মে ধরদণর সিা তা সম্পদকে পহরবারগুদলা প্রা ই েদর্থি তর্থয ো পাও ার কর্থা জাহেদ দছ মসগুদলার েদধয রদ দছ 

জীহবকা, এেএফআই, আশ্র ণ, হরদোে হশক্ষা ও পুটি, ো একইসাদর্থ অগ্রাহধকারেূলক চাহিো এবাং বড় উদদ্বদগ্র 

জা গ্া হেদেেশ কদর। এই ফলাফল লকোউদের সে  হেহেেি হকছু সিা তা প্রাহপ্তদত সম্ভাবয অহেি তা এবাং ভহবষযদত 

 
84 মকাহভে-১৯ প্রােুভোদবর আদগ্ হে হেত টেএলহসদত োও া হশশু র্থাকা পহরবারগুদলাদকই মকবলোত্র এই প্রশ্নটে করা িদ দছ। মেকোদফর 

(n=২৪৮) ফলাফদল +/-৭% তররুটের সম্ভাবো রদ দছ এবাং উহখ ার (n=২৮২) ফলাফদল +/-৬% তররুটের সম্ভাবো রদ দছ। 
85 মেকোফ (n=৩৩৮) ও উহখ ার (n=৩৭০) ফলাফদল +/-৬% তররুটের সম্ভাবো রদ দছ। 
86 োদের জেয হচহকৎসা চাও া িদ দছ তাদের সকদলর সম্পদকে এই প্রশ্ন করা িদ দছ। মেকোফ (n=১৭৭) ও উহখ ার (n=১৭৮) ফলাফদল +/-৬% 

তররুটের সম্ভাবো রদ দছ। 
87 মেো সাংগ্রদির আদগ্র ৩০ হেদে মেসকল পহরবাদরর হচহকৎসার প্রদ াজে হছল বা মেসকল পহরবার একজে সেসয োরা োও ার কর্থা জাহেদ দছ 

এই প্রশ্নটে শুধুোত্র তাদেরদক জজজ্ঞাসা করা ি । মেকোফ (n=১১৩) ও উহখ ার (n=১০৯) ফলাফদল +/-১০% তররুটের সম্ভাবো রদ দছ। 
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এই মসবাগুদলা কীভাদব প্রোে করা িদব তাও হেদেেশ কদর। লকোউদের সে  জীহবকা, আশ্র ণ/এেএফআই, হশক্ষা 

ও পুটি সিা তার পহরোণ কদে ো  এবাং এগুদলাই মসই ধরদণর সিা তা মেগুদলা সম্পদকে মকাহভে-১৯ প্রােুভোদবর 

পর মর্থদক েদর্থি তর্থয পাও া ো হে বদল পহরবারগুদলা েদে কদর। অেরুূপভাদব, লকোউদের সেদ ই খােয হেরাপিা, 

স্বািয ও ও াদশর েত মসক্টরগুদলাদত হেরবজচ্ছন্নভাদব সিা তা প্রোে চালু র্থাকা  এসকল মক্ষদত্র কে ঘােহত মেখা 

হগ্দ দছ (হচত্র 40)। 

 

তর্থয ো পাও ার কারণ হিসাদব পহরবারগুদলা সবদচদ  সাধারণ মে হবষ টে উদেখ কদরদছ তা িল মসবা সম্পদকে পে োপ্ত 

তদর্থযর ঘােহত, ো জাহেদ দছ ৩৭% পহরবার। এরপদরই রদ দছ পহরবারগুদলার তর্থয ো চাও া এবাং সিা তাকেীদের 

তর্থয মশ ার ো করা। এই েুটে হবষ ই উদেখ কদরদছ ২৬% পহরবার। এটে সম্ভবত এই ধারণা হেদেেশ কদর মে, আসল 

বাধা িল তদর্থযর অভাব; পহরবারগুদলার তর্থয প্রাহপ্তর অক্ষেতা ে । আদগ্ই বলা িদ দছ মে হবদশষ কদর োরী 

অাংশগ্রিণকারী র্থাকা পহরবারগুদলা বাড়ী বাড়ী হগ্দ  তর্থয মশ ার করা কাে েক্রদের অভাবদক একটে বাধা হিসাদব 

উদেখ কদরদছ (হচত্র 30)। অহধকাাংশ মকআই কহেউহেটে হলোর, োেহবক সিা তাকেী ও মরাহিঙ্গা ভাষাভাষী 

মস্বচ্ছাদসবী, ইোে/েসজজে বা োইদকর োধযদে মরাহিঙ্গা ভাষা  তর্থয মেও ার পরােশ ে হেদ দছ। 

 
ল্টচত্র 40 % পহরবার মকাহভে-১৯ প্রােভুোদবর পর মর্থদক োেহবক সিা তা মসবা/সিা তার ধরণ সম্পদকে েদর্থি তর্থয পাও ার কর্থা জাো  

মকাহভে-১৯ প্রােুভোদবর আদগ্ ও পদর সিা তা সম্পদকে পহরবারগুদলার সন্তুটির োত্রা তুলো কদর মেখা ো  হশক্ষা, 

আশ্র ণ, খােয, সাইে বযবিাপো, স্বািয ও পুটি সম্পহকেত সিা তা ভাদলাভাদব পহরচাহলত িদ দছ বদল জাোদো 

পহরবাদরর অেুপাত সবদচদ  মবহশ হ্রাস মপদ দছ। মকাহভে-১৯ হে ন্ত্রণ বযবিা চালু িও ার পর মর্থদক এ ধরদণর 

সিা তা কাে েক্রে ভাদলাভাদব পহরচাহলত িদ দছ বদল জাোদো পহরবাদরর অেুপাত সব েহেম্ন ১২ শতাাংশ (পুটি) মর্থদক 

সদব োচ্চ ৩৪ শতাাংশ (হশক্ষা) কদেদছ। একইভাদব, এ ধরদণর সিা তা কাে েক্রে ভাদলাভাদব পহরচাহলত ি হে বদল 

জাোদো পহরবাদরর অেুপাত সব েহেম্ন ৮ শতাাংশ (পুটি) মর্থদক সদব োচ্চ ২৪ শতাাংশ (হশক্ষা) মবদড়দছ (হচত্র 41)। মকাহভে-

১৯ প্রােুভোদবর আদগ্ ও প্রােুভোদবর সে  সিা তা কাে েক্রে হেদ  সন্তুি ো র্থাকার সবদচদ  সাধারণ কারণগুদলার েদধয 

রদ দছ সিা তার পহরোণ েদর্থি ো িও া (৬৪% পহরবার মকাহভে-১৯ প্রােুভোদবর আদগ্ সন্তুি ো র্থাকার কারণ 

হিসাদব উদেখ কদর এবাং ৬৮% পহরবার মকাহভে-১৯ প্রােুভোদবর পদর সন্তুি ো র্থাকার কারণ হিসাদব উদেখ কদর), 

সিা তা মসবা কাদজ ো আসা (২৪% এবাং ২০%), হে হেত হবরহতদত ো মেও া (২২% এবাং ১৯%) এবাং হেম্নোদের 

মসবা (৯% এবাং ১০%)। 
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ল্টচত্র 41 % পহরবার মকাহভে-১৯ প্রােভুোদবর আদগ্ (এবাং এই বছদরর শুরু মর্থদক) এবাং পদর সিা তা কাে েক্রে হেদ  সন্তুটির কর্থা জাো 88 

হচত্র ৪০ এ ো র্থাকদলও োরী অাংশগ্রিণকারী র্থাকা পহরবারগুদলা েদোসাোজজক সিা তা হেদ  তুলোেূলকভাদব মবহশ 

অসন্তুি হছল – োরী অাংশগ্রিণকারী র্থাকা ২৬% ও ২৫% পহরবার ের্থাক্রদে মকাহভে-১৯ প্রােুভোদবর আদগ্ ও পদর 

েদোসাোজজক সিদোহগ্তা ভাদলাভাদব পহরচাহলত ো িও ার কর্থা জাো , মেখাদে পুরুষ অাংশগ্রিণকারী র্থাকা 

পহরবার হছল ের্থাক্রদে ৭% ও ১০%। তাছাড়াও োরী অাংশগ্রিণকারী র্থাকা উদেখদোগ্য সাংখযক পহরবার মকাহভে-১৯ 

এর আদগ্ ও পদর সন্তুি ো র্থাকার কারণ হিসাদব সিা তাগুদলা কাদজ ো আসার কর্থা বদলদছ (হচত্র 42)। প্রাপ্তব স্ক 

পুরুষ সেসয ো র্থাকা পহরবাদরর সাংখযা তুলোেূলকভাদব কে িদলও তাদের সাদর্থ োেহবক সিা তার হবষদ  পরােশ ে 

ো করা আাংহশকভাদব িদলও এর কারণ িদত পাদর (হচত্র 29 মেখুে); োর কারদণ োেহবক সিা তা কাে েক্রে 

পহরকল্পো  এসকল পহরবাদরর পছদের প্রহতফলে মেখার সম্ভাবো খুব কে র্থাদক। 

 

ল্টচত্র 42 % সিা তা কাে েক্রে হেদ  সন্তুি ো র্থাকা পহরবার সিা তা কাদজ ো আসার কর্থা জাো , অাংশগ্রিণকারীর মজন্ডার অেুসাদর (উভ  

মক্ষদত্র p-োে  ≤ 0.0001)89  

 
88 েূলযা ে করা সকল মসবার েদধয এই মলখহচত্রটে েশটে মসবার মক্ষদত্র মকাহভে-১৯ প্রােুভোদবর আদগ্ ও পদর সিা তা কাে েক্রে ভাদলাভাদব 

পহরচাহলত িদ দছ বদল জাোদো পহরবাদরর অেুপাত সবদচদ  মবহশ কদে োও া মেখা  
89 মে পহরবারগুদলা মকাে ধরদণর সিা তা হেদ ই সন্তুি হছলো শুধুোত্র মসগুদলাদকই এই প্রশ্নটে করা িদ দছ। োরী অাংশগ্রিণকারীদের মকাহভে-

১৯ এর আদগ্র ফলাফদল +/-১০% তররুটের সম্ভাবো রদ দছ (n=৯৮) এবাং মকাহভে-১৯ এর পদরর ফলাফদল +/-৮% তররুটের সম্ভাবো রদ দছ 

(n=১৪৯)। 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

B
ef

or
e

S
in

ce

B
ef

or
e

S
in

ce

B
ef

or
e

S
in

ce

B
ef

or
e

S
in

ce

B
ef

or
e

S
in

ce

B
ef

or
e

S
in

ce

B
ef

or
e

S
in

ce

B
ef

or
e

S
in

ce

B
ef

or
e

S
in

ce

B
ef

or
e

S
in

ce

Education Shelter Food Site
management

Health Nutrition Sanitation Registration Water Fuel

Don't know/prefer not to answer Did not receive this type of assistance from humanitarian actors Did not go well Went well

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

৫০%

৪০%

৩০%

২০%

১০%

০%

নিক্ষা আশ্রয়র্ খাদ্য
সাইট

বযবস্থাপিা
স্বাস্থয প ট্রি পয়ঃনিষ্কািি নিবন্ধি পানি জ্বালানি

প
ূম্পব
ক

প
ূম্পব
ক

প
ূম্পব
ক

প
ূম্পব
ক

প
ূম্পব
ক

প
ূম্পব
ক

প
ূম্পব
ক

প
ূম্পব
ক

প
ূম্পব
ক

প
ূম্পব
ক

অ
দ্
যা
ব
নধ

অ
দ্
যা
ব
নধ

অ
দ্
যা
ব
নধ

অ
দ্
যা
ব
নধ

অ
দ্
যা
ব
নধ

অ
দ্
যা
ব
নধ

অ
দ্
যা
ব
নধ

অ
দ্
যা
ব
নধ

অ
দ্
যা
ব
নধ

অ
দ্
যা
ব
নধ
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উপেংিার 
 

 

 

বাাংলাদেদশর কক্সবাজার মজলা  প্রা  ৯,০০,০০০ মরাহিঙ্গা শরণার্থী বসবাস করদছ। এই সাংকে চতুর্থ ে বছদর পোপ েণ 

করদলও হেকে বা অেরূ ভহবষযদত শরণার্থীদের হে ােোদর প্রতযাবতেদের সম্ভাবো মেই। এর ফদল সবসে  ক্ষহতগ্রস্ত 

জেদগ্াষ্ঠীর চাহিো ও েুুঁ হকর িালোগ্াে তদর্থযর প্রদ াজে িদচ্ছ। মসই সাদর্থ ২০২০ সাদলর োচে োদস কযাদম্প মকাহভে-

১৯ হে ন্ত্রণ বযবিা ও এর ফদল মসবা প্রোে সীহেত িদ  োও া  সম্ভবত প্রাক-হবেযোে চাহিো ও মসবা ঘােহতর উপর 

প্রভাব পদড়দছ। এই মপ্রক্ষাপদে োেহবক সিা তা কাে েক্রদের হবস্তাহরত পহরকল্পো  সিদোহগ্তা করদত এবাং োতা ও 

সেন্ব কারীদের মকৌশলগ্ত লক্ষয পূরদণ কাে েকরী অাংশীোরদের সক্ষেতা বৃজদ্ধ করদত এই মজ-এেএসএেএ 

পহরচালো করা ি । আরও সুহেহেেিভাদব বলদত মগ্দল, এই মজ-এেএসএেএর লক্ষয হছল শরণার্থী জেদগ্াষ্ঠীর চাহিো 

ও মসবা ঘােহতর বতেোে অবিা েূলযা ে করা। এটে মকাহভে-১৯ েিাোরীর মপ্রহক্ষদত করা ি  এবাং এর ফলাফদল 

পহরবারগুদলার েদধয পার্থ েদকযর একটে প্রার্থহেক বযাখযা অন্তভুেক্ত করা ি । মেকোফ ও উহখ া উপদজলার ৩৪ টে 

কযাদম্প বসবাসরত মরাহিঙ্গা শরণার্থী জেদগ্াষ্ঠীদত এই েূলযা ে পহরচালো করা ি  এবাং আইএসহসজজর এেএসএেএ 

টেেহিউজজর োধযদে এটে বাস্তবা ে করা ি । 

 

প্রাপ্ত ফলাফল মর্থদক মেখা ো  মে পহরবারগুদলার সবদচদ  মবহশ গুরুত্ব মেও া চাহিোগুদলার েদধয রদ দছ 

বসতবাহড়র উপকরণ, খােয প্রাহপ্ত এবাং আইজজএর সুদোগ্ প্রাহপ্ত। এগুদলার সাদর্থ সুহেহেেিভাদব োরী অাংশগ্রিণকারী 

র্থাকা পহরবারগুদলা হেরাপে ও কাে েকর লযাটট্রে এবাং মসই সাদর্থ হবেুযৎ প্রাহপ্তর উপর গুরুত্বাদরাপ কদর। মকাহভে-১৯ 

হে ন্ত্রণ বযবিার বাধযবাধকতার েদধযও হকছু মসবা প্রোে বযাপকভাদব চালু হছল। তদব মকাহভে-১৯ এর আদগ্ মর্থদকই 

হবেযোে র্থাকা অদেক মসবা ঘােহতও এই সেদ  হছল। অহধকাাংশ পহরবার (৬৯%) তাদের বসতবাহড় হেদ  সেসযার 

সম্মুখীে িও ার কর্থা জাো । মকাহভে-১৯ প্রােুভোদবর কারদণ বসতবাহড় হবষ ক সেসযাগুদলার সৃটি ো িদলও, 

সিা তার সীোবদ্ধতা ও হবলদম্বর কারদণ এই সেসযাগুদলার সাদর্থ োহেদ  মেও া আরও কটঠে িদ  পদড়। 

বসতবাহড়দত এবাং কযাম্পজদুড় আদলার অভাব বজা  হছল বদল জাহেদ দছ ৫৮% পহরবার। এর ফদল হবদশষ কদর 

োরী ও কেযাহশশুদের সুরক্ষা েুুঁ হক মবদড় ো  এবাং পহরবারগুদলা অন্ধকার িও ার পদর পড়াদশাোর েত আরও 

অদেক সাধারণ কাজ করদত পাদর ো। এছাড়াও কাে েকর মোগ্াদোগ্ ও এ ধরদণর কাে েক্রদের বযাপাদর সদচতেতার 

অভাব এবাং সম্ভবত এগুদলার সুহবধা সম্পদকে হবস্তাহরত ো জাোর কারদণ ৬ মর্থদক ৫৯ োস ব সী ৪০% হশশু পুটিকর 

খােয কাে েক্রদে সমৃ্পক্ত ি হে বদল জাো ো । 

 

হশক্ষা কাে েক্রদে সমৃ্পক্তকরণ িার হছল কে। মসই সাদর্থ মকাহভে-১৯ প্রােুভোদবর কারদণ হশক্ষা মসবা প্রাহপ্ত বন্ধ িদ  

োও া পহরবার ও মকআইদের েদধয একটে বড় উদদ্বগ্ ততহর কদর। অহধকাাংশ পহরবার (৬২%) তাদের হশশুদেরদক 

হরদোে পদ্ধহতদত পড়াদশাো করাদত চযাদলদের সম্মুখীে িও ার কর্থা জাো । উচ্চ হেভেরতার অেুপাত র্থাকা পহরবার 

ও কে হশহক্ষত পহরবাদরর হশশুদের বাড়ীদত পড়াদশাো করার প্রবণতা উদেখদোগ্য িাদর কে হছল। তেেজেে কাজ ও 

টেএলহসদত োও া বন্ধ িদ  োও া  হশশুদের কলযাণ হেদ  মকআইদের েদধয উদদ্বগ্ ততহর ি । পহরবারগুদলা 

কহেউহেটেদত হশশু সুরক্ষা হবষ ক সেসযাগুদলা মবদড় োও ার কর্থা জাো , োর েদধয সবদচদ  মবহশ উদঠ এদসদছ 

হশশুশ্রে এবাং হশশু িাহরদ  োও া। ১৬% পহরবার এগুদলা মবদড় হগ্দ দছ বদল জাো । কযাম্পগুদলাদত সুরক্ষা েুুঁ হক 

মবদড় োও ার প্রভাব আরও গ্ভীর িদ দছ সম্ভবত মকাহভে-১৯ হে ন্ত্রণ বযবিা আদরাদপর ফদল সুরক্ষা 

মসবাোেকারীদের উপহিহত সীহেত িদ  োও ার কারদণ। তাছাড়াও সম্ভবত খােয সিা তা  তবহচত্রয কদে োও া এবাং 

হবহভন্ন ধরদণর স্বহেভেরতা কাে েক্রে ও েগ্ে অর্থ ে সিা তা বাধাগ্রস্ত িও ার কারদণ এফহসএদসর বযাপক অবেহত 

ঘদেদছ, ো খােয হেরাপিা সাংকে মবদড় োও া হেদেেশ কদর। কাগ্জপত্র িালোগ্াে করার বাড়হত চযাদলে সম্ভবত 

লকোউদের সে  কযাম্প বেল করা পহরবারগুদলার জেয খােয সিা তা প্রাহপ্ত আরও কটঠে কদর হেদ দছ, ো 

তাদেরদক সম্ভাবয গুরুতর পহরণহতর হেদক মঠদল হেদ দছ। আবার মেো সাংগ্রদির আদগ্র সাত হেদে খাদেযর অভাদব 

খােয-হবষ ক োহেদ  মেও ার মকৌশল গ্রিদণর কর্থা জাোদো পহরবাদরর উচ্চ অেুপাত (৭১%) খাদেযর পহরোণ ও 
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খােয গ্রিদণ ঘােহত হেদেেশ কদর। মসই সাদর্থ হচহকৎসা মসবা সন্ধাদের আচরদণর উপর মকাহভে-১৯ প্রােুভোদবর প্রভাব 

সম্ভবত সােহগ্রক স্বািয হবষ ক ফলাফদলর অবেহত ঘটেদ দছ। হচহকৎসা েরকার বদল জাোদো অসুি োেুদষর 

অেুপাত ২০১৯ সাদল ৩৫% মর্থদক কদে ২০২০ সাদল ৯% িদ দছ, ো সম্ভবত প্রদ াজদের সে  হচহকৎসা চাও া 

োেুদষর অেুপাত কদে োও া এবাং এর ফদল হচহকৎসা মসবা সন্ধাদের আচরদণ অবেহত হেদেেশ কদর। 

 

চাহিোর অবিার অবেহত এবাং মসই সাদর্থ স্বহেভেরতা কাে েক্রদের সুদোগ্, েগ্ে অর্থ ে ও অেযােয সিা তা কদে োও ার 

ফদল োহেদ  মেও ার সক্ষেতা কদে ো । পহরবারগুদলা পূদব ে প্রচহলত োহেদ  মেও ার মকৌশল মেেে োকা ধার করা, 

সিা তার উপকরণ হবক্র  ও বাকীদত জজহেষপত্র মকোর উপর ভরসা করদত পারহছল ো, তাই সম্পহি ও সঞ্চ  

কেদত র্থাকা সদেও এদকর পর এক পহরবার েুদে োগ্-পহরহিহত োহেদ  মেও ার মকৌশল গ্রিণ কদর। োহেদ  মেও ার 

সক্ষেতা এভাদব কদে োও া  পহরবারগুদলা ভহবষযৎ সেসযা  আরও েুুঁ হকপূণ ে িদ  পড়দত পাদর এবাং মসই সাদর্থ 

সিা তা মসবা বযািত িদত র্থাকার সম্ভাবো ও জীহবকার সুদোদগ্র অভাদবও একই পহরহিহত ততহর িদত পাদর। এটে 

পরবতীদত স্বািয, খােযহেরাপিা ও পুটির উপর মেহতবাচক প্রভাব মফলদত পাদর এবাং মসই সাদর্থ পহরবারগুদলাদক চরে 

সুরক্ষা েুুঁ হকদত মফদল হেদত পাদর। 

 

মেসকল পহরবার মকাহভে-১৯ এর আদগ্ অদপক্ষাকৃত মবহশ েুহকপূণ ে অবিা  হছল তারা ি ত মকাহভে-১৯ প্রােুভোদবর 

মসদকন্ডাহর প্রভাদব সবদচদ  মবহশ েুুঁ হকদত রদ দছ।  এদের েদধয রদ দছ োরী-প্রধাে পহরবার বা কাজ করার ব সী বা 

প্রাপ্তব স্ক সেসয ো র্থাকা পহরবার, প্রহতবন্ধী (হপেহিউহে) বযজক্ত র্থাকা পহরবার এবাং বড় পহরবার বা উচ্চ হেভেরতার িার 

র্থাকা পহরবার। প্রাপ্তব স্ক পুরুষ ো র্থাকা পহরবার ও হপেহিউহে র্থাকা পহরবাদরর েদধয মেো সাংগ্রদির আদগ্র সাত 

হেদে খাদেযর অভাদব খােয-হবষ ক োহেদ  মেও ার মকৌশল গ্রিণ করার প্রবণতা উদেখদোগ্য িাদর মবহশ হছল বদল 

জাো হগ্দ দছ। মসই সাদর্থ প্রাপ্তব স্ক পুরুষ ো র্থাকা পহরবারগুদলা মকাহভে-১৯ এর প্রােুভোদব মেৌহলক মসবা প্রাহপ্তর 

সুদোগ্ িারাদোর কর্থা সবদচদ  মবহশ জাহেদ দছ। ফলাফল মর্থদক আরও মেখা ো  মে োরীরা এবাং োরী-প্রধাে 

পহরবারগুদলা োেহবক সিা তাকারীদের সাদর্থ কে মোগ্াদোগ্ কদর, ো সম্ভবত মকাহভে-১৯ প্রােুভোদবর পর মর্থদক 

সিা তা কাে েক্রে হেদ  সন্তুি ো র্থাকার কারণ হিসাদব সিা তার উপকরণ কাদজ ো আসার কর্থা জাোদো পুরুষ 

অাংশগ্রিণকারী র্থাকা পহরবাদরর তুলো  (১৫%) োরী অাংশগ্রিণকারী র্থাকা পহরবাদরর উচ্চ অেুপাদতর (৩৯%) জেয 

ো ী। 

 

মকাহভে-১৯ প্রােুভোদবর আদগ্ ও পদর হবহভন্ন ধরদণর সিা তা কাে েক্রে ভাদলাভাদব পহরচাহলত িদ দছ বদল জাোদো 

পহরবাদরর অেুপাত হশক্ষা, আশ্র ণ, খােয, সাইে বযবিাপো, স্বািযদসবা ও পুটি হবষ ক সিা তার মক্ষদত্র সবদচদ  

মবহশ কদেদছ। একই সাদর্থ জীহবকা, আশ্র ণ/এেএফআই, হশক্ষা ও পুটি সিা তা হবষদ  সবদচদ  মবহশ তদর্থযর চাহিো 

রদ দছ। মেদিতু মকাহভে-১৯ প্রােুভোদবর কারদণ এসকল মসবা সীহেত িদ  হগ্দ দছ তাই হদ্বতী  হবষ টে সম্ভবত 

বতেোদে ও ভহবষযদত পহরবারগুদলার হেরবজচ্ছন্নভাদব এসকল সিা তা প্রাহপ্তর অহেি তা এবাং মসই সাদর্থ এগুদলা 

সম্পদকে পহরবারগুদলার সুস্পি তর্থয পাও ার আকাঙ্ক্ষার প্রহতফলে ঘো । 

 

চাহিোর অবিার অবেহত ও োহেদ  মেও ার সক্ষেতা গুরুতরভাদব কদে োও া এবাং মসই সাদর্থ েিাোরীর হববতেে ও 

অবযািতভাদব োেহবক কাে েক্রে পহরচালো করার সাদর্থ সাদর্থ স্বাভাহবকভাদবই দ্রতুগ্হতদত পহরবতেেশীল চাহিো 

হবদবচো করদল মেখা ো  হেকে ও অেূর ভহবষযদত প্রোণ-হভহিক কাে েক্রে পহরকল্পো অবযািত রাখদত চাহিো ও 

মসবার ঘােহত গ্ভীরভাদব পে েদবক্ষণ কদর োও া খুবই গুরুত্বপূণ ে িদ  ো ুঁড়াদব। মেো সাংগ্রদির সে  মে সুহেহেেি 

পহরহিহত হবরাজ করহছল মজ-এেএসএেএর ফলাফল তার তবহশিয হেদেেশ কদর। খােযহেরাপিা, হচহকৎসা মসবা 

সন্ধাদের আচরণ ও স্বাদিযর উপর এর সম্ভাবয প্রভাব, হশক্ষা এবাং হশশু সুরক্ষা েুুঁ হক ও মসই সাদর্থ সাধারণ সুরক্ষা েুুঁ হক 

সম্পহকেত হবষ গুদলা সি হবদশষ কদর প্রাপ্ত ফলাফদল প্রকাহশত সবদচদ  উদদ্বগ্জেক প্রবণতাগুদলা পহরহিহত 

পহরবতেদের সাদর্থ সাদর্থ গ্ভীরভাদব পে েদবক্ষণ করা েরকার। 
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এই েূলযা দের পহরহধ ও বাস্তব সীোবদ্ধতা হবদবচো করদল মেখা ো  এদত তদর্থযর ঘােহত র্থাকা স্বাভাহবক। প্রর্থেত, 

সুরক্ষা বযবিার উপর লকোউদের প্রভাব, এবাং সুরক্ষা-সম্পহকেত ঘেো এবাং পহরবার ও বযজক্তগ্ত কলযাদণর উপর 

মসগুদলার প্রভাব সম্পদকে অহতহরক্ত তর্থয মেহতবাচক প্রবণতার কাে েকর মোকাদবলা  সািােয করদত পাদর। হদ্বতী ত, 

সবদচদ  েুহকপূণ ে অবিা  র্থাকা পহরবারগুদলার উপর মকাহভে-১৯ প্রােুভোব ও সাংহিি হে ন্ত্রণ বযবিার প্রভাব 

ভাদলাভাদব বুেদত পারদল তা ি ত মসগুদলা েূর করদত সিদোহগ্তা করদব। উভ  মক্ষদত্রই কযাদম্প প্রদবশাহধকার 

পুেব েিাল ও সতকেভাদব পহরকহল্পত বযজক্তর উপহিহতদত মেো সাংগ্রি পদ্ধহত প্রদ াজে িদব। হবহভন্ন ধরদণর মসবা 

প্রাহপ্তদত হবহভন্ন মশ্রণীর পহরবার ও বযজক্তর সম্মুখীে িও া প্রধাে বাধাসেূদির আরও ভাদলা একটে েূলযা ে েীঘ েদে াদে 

এবাং ভহবষযৎ এেএসএেএর মপ্রহক্ষদত পরবতীকাদল েুুঁ হক কোদত ভূহেকা রাখদত পাদর।  
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পল্টরল্টশি 
 

 

পহরহশি ১: প্রহতটে ক্যাম্পে সম্পন্ন গ্ৃিিাহল জহরপ 

েক 1 ক্যাম্পের জেসাংখযা এবাং লহক্ষত েূযেতে জহরপ সাংখযার হবপরীদত প্রহতটে ক্যাম্পে সম্পন্ন িও া জহরদপর তাহলকা 

উপয়েল্া ক্যাে 
যমাি পল্টরোয়রর 

েংখযা 

ল্ল্টেত নূযনতম 

েল্টরয়পর েংখযা 
েম্পন্ন েল্টরয়পর েংখযা 

উল্টখয়া 

ক্যাে ১পূ 8,480 21 24 

ক্যাে ১প 8,376 21 22 

ক্যাে ২পূ 6,083 15 22 

ক্যাে ২প 5,444 14 17 

ক্যাে ৩ 8,056 20 24 

ক্যাে ৪ 7,018 18 21 

ক্যাে ৪ বনধ কে 1,635 4 7 

ক্যাে ৫ 5,483 14 18 

ক্যাে ৬ 4,834 12 13 

ক্যাে ৭ 8,166 20 22 

ক্যাে ৮পূ 6,186 15 16 

ক্যাে ৮প 6,609 17 21 

ক্যাে ৯ 7,181 18 20 

ক্যাে ১০ 6,342 16 18 

ক্যাে ১১ 6,146 15 18 

ক্যাে ১২ 5,305 13 14 

ক্যাে ১৩ 8,801 22 24 

ক্যাে ১৪ 6,574 16 17 

ক্যাে ১৫ 10,461 26 30 

ক্যাে ১৬ 4,497 11 11 

ক্যাে ১৭ 3,783 9 10 

ক্যাে ১৮ 6,076 15 17 

ক্যাে ১৯ 4,868 12 13 

ক্যাে ২০ 1,572 4 6 

ক্যাে ২০ বনধ কে 1,834 5 6 

ক্ েুপালং আরনস 3,143 8 14 

যিকনাফ 

ক্যাে ২১ 3,839 42 41 

ক্যাে ২২ 4,279 47 48 

ক্যাে ২৩ 2,381 26 33 

ক্যাে ২৪ 5,776 64 65 

ক্যাে ২৫ 1,545 17 17 

ক্যাে ২৬ 9,034 100 99 

ক্যাে ২৭ 3,245 36 42 

ে াপাড়া আরহস 4,371 48 46 

যমাি 1,87,423 761 836 
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পহরহশি ২: মজন্ডার ও ক্যাে অেুসাদর সম্পন্ন িও া প্রধাে তর্থযোতা সাক্ষাৎকার 
 

েক 2 সােহগ্রকভাদব ও অাংশগ্রিণকারীর মজন্ডার অেুসাদর প্রহতটে ক্যাম্পে সম্পন্ন িও া প্রধাে তর্থযোতা সাক্ষাৎকাদরর তাহলকা 

উপয়েল্া ক্যাে নারী পুরুষ যমাি 

উল্টখয়া 

ক্যাে ১পূ 1 1 2 

ক্যাে ১প - - - 

ক্যাে ২পূ - 2 2 

ক্যাে ২প 1 - 1 

ক্যাে ৩ - 1 1 

ক্যাে ৪ 2 2 4 

ক্যাে ৪ বনধ কে - - - 

ক্যাে ৫ - 1 1 

ক্যাে ৬ - 2 2 

ক্যাে ৭ - 1 1 

ক্যাে ৮পূ - - - 

ক্যাে ৮প - 1 1 

ক্যাে ৯ 1 - 1 

ক্যাে ১০ - 1 1 

ক্যাে ১১ - 1 1 

ক্যাে ১২ - 1 1 

ক্যাে ১৩ - - - 

ক্যাে ১৪ - - - 

ক্যাে ১৫ 1 - 1 

ক্যাে ১৬ - - - 

ক্যাে ১৭ 1 4 5 

ক্যাে ১৮ 1 - 1 

ক্যাে ১৯ - 1 1 

ক্যাে ২০ - 1 1 

ক্যাে ২০ বনধ কে 1 - 1 

ক্ েুপালং আরনস - 1 1 

যিকনাফ 

ক্যাে ২১ - 1 1 

ক্যাে ২২ - 1 1 

ক্যাে ২৩ 1 - 1 

ক্যাে ২৪ - 1 1 

ক্যাে ২৫ - 1 1 

ক্যাে ২৬ 1 1 2 

ক্যাে ২৭ - 1 1 

িয়াপািা আরনস 1 1 2 

যমাি 12 28 40 
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পহরহশি ৩: জহরপকারী প্রহশক্ষদণর এদজন্ডা 
 

ল্টচত্র 43 জহরপকারী প্রহশক্ষদণর এদজন্ডা (শরণার্থী ও িােী  জেদগ্াষ্ঠীদত জহরদপর জেয) 

 

এয়েন্ডা 

মাল্টি-যেক্টর চাল্টিদা মূল্যায়ন প্রল্টশেণ, েুল্াই ২০২০ 

(ইউএনএইচল্টেআর/ল্টরচ দ্বারা য ৌথভায়ে পল্টরচাল্টল্ত) 

 

উয়েশয/োমল্টগ্রক ল্েয –  

উচ্চ ও তেহতক োেসম্পন্ন োহি-মসক্টর চাহিো েূলযা দের কাদজ মেো সাংগ্রি কাে েক্রে পহরচালোর জেয জহরপকারীদের েক্ষতা ও সক্ষেতা 

ততহর, শজক্তশালী ও উন্নত করা। 

ল্টশেণীয় ল্টেষয় –  

- োহি-মসক্টর চাহিো েূলযা দের লক্ষয ও উদেশয মবাো 

- গ্দবষণা েীহত সম্পদকে জ্ঞাে ও তা মবাো (মগ্াপেী তা, অবহিত সম্মহত, মকােও ক্ষহত ে ) 

- প্রশ্নপত্র গ্ভীরভাদব মবাো 

েময় –  

- অেুগ্রি কদর এই সে সূচী েদে রাখেু: েকাল্ ৮:৩০ এ শুরু এবাং ল্টেকাল্ ৫:৩০ এ যশষ। 

- সারাহেদে েুটে ১৫ হেহেদের হবরহত এবাং একটে েধযািদভাদজর হবরহত (১ ঘন্টা) মেও া িদব। 

- এদজন্ডার সে সূচী শুধুোত্র একটে হেদেেশো। প্রল্টশেয়ণর স্থ্ান - Hangouts/Skype 
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মন্তেয: প্রর্থে হেদের প্রহশক্ষদণর প্রর্থোধ ে িদব সকল জহরপকারীর জেয, েহেও ভাষা প্রহশক্ষণ মেও া িদব শুধুোত্র ক্যাম্পে 

সাক্ষাৎকার পহরচালোকারীদেরদক। একইভাদব হদ্বতী  হেদের প্রর্থোদধ ে সকল জহরপকারী অাংশগ্রিণ করদব এবাং প্রর্থে হেদের 

হদ্বতী াদধ ে শরণার্থী ও িােী  জেদগ্াষ্ঠীর মেো সাংগ্রদির জেয তাদেরদক েুটে আলাো গ্ররুদপ ভাগ্ কদর প্রহশক্ষণ মেও া িদব। 
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পহরহশি ৪: মরফারাল পদ্ধহত 
 

মরফারাল পদ্ধহতর হেদেেহশকা হিসাদব জহরপকারীদেরদক েীদচর হেদেেশো মেও া ি । োঠ সেন্ব কারী ও েলী  

মেতাদের সাদর্থ সাংহিি সুরক্ষা মসবাোেকারীদের োে ও মফাে েম্বদরর তাহলকা মশ ার করা ি । 
 

ল্টচত্র 44 োঠপে োদ  কাে েক্রে পহরচালোকারী েলদক মেও া মরফারাল হেদেেশো 

 
 

Referral – For interviews in camps only 
 

If the household is child-headed or indicates any other protection concern, the household should be referred to the 

appropriate protection focal point – if it consents: 

1. Confirm that the household consents for REACH/UNHCR to contact a protection actor on their behalf and then ask 

for the following information: 

a. Block number 

b. Preferred modality of contact (in-person or phone) – if phone, phone number they would like to be 

contacted on 

2. After ending the interview inform your team leader about the case.  

3. For team Leader: After knowing about the case, call the relevant protection actor (see Excel sheet for general 

protection, child protection and GBV protection focal points in all camps) and provide them: 

a. Name of respondent 

b. Household FCN 

c. Block number 

d. Preferred modality of contact – and if phone, phone number 

 

যরফারাল্ - শুধুমাত্র িযাম্পে োোৎকায়রর েনযঃ 

 

েহে পহরবারটে হশশু-প্রধাে পহরবার (মকােও প্রাপ্তব স্ক প্রহতহেহধ ো র্থাদক) ি  অর্থবা পহরবারটে  আপোদক মকােও সুরক্ষা 

উদদ্বদগ্র হবষদ   বদল, তদব পহরবারটেদক ের্থাের্থ সুরক্ষা মফাকাল পদ দের কাদছ মরফার করদত িদব - েহে পহরবারটে সম্মহত 

মে : 

 

১। হেজিত করুে মে পহরবারটে হেদজদের পদক্ষ হরচ/ইউএেএইচহসআরদক একটে সুরক্ষা মসবাোেকারীর কাদছ মরফার করার 

সম্মহত হেদ দছ এবাং তারপর হেম্নহলহখত তর্থয হেে 

ক। িক েম্বর 

খ। মোগ্াদোদগ্র জেয পছদের পদ্ধহত (েুদখােুহখ বা মফাে) - েহে মফাদে ি  , তািদল মকাে মফাে েম্বদর মোগ্াদোগ্ করা িদব 

তা মজদে হেে 

 

২। সাক্ষাৎকার মশষ করার পর মকসটে েলদেতাদক অবহিত করুে। 

৩। দল্য়নতার েনযঃ মকসটে জাোর পর ের্থাের্থ সুরক্ষা মসবাোেকারীদক মফাে করুে (সকল ক্যাম্পে সাধারণ সুরক্ষা, হশশু 

সুরক্ষা ও জজহবহভ সুরক্ষা মফাকাল পদ দন্টর তর্থয মপদত Excel হশে মেখুে) এবাং েীদচর তর্থযগুদলা হেে: 

 

ক। অাংশগ্রিণকারীর োে 

খ। পহরবাদরর  এফহসএে 

গ্। িক েম্বর 

ঘ) মোগ্াদোদগ্র জেয পছদের পদ্ধহত – মফাে িদল মফাে েম্বর 
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If the household asks for the number of a protection focal point, share the number of the focal point of their camp with 

them. 

 

In the case of Protection against Sexual Exploitation and Abuse (PSEA), reporting is mandatory. If you are talking to 

the affected person and the person does not want her identity to be reported, mention that the case will be reported to the 

concerned focal point, but the name of the person will not be shared. 

• Please remember: PSEA cases are committed by humanitarian workers, NGO staff, incentive volunteers, refugee 

volunteers, and individual contractors (e.g. a private enterprise building a road, a building, etc. in the camp) – not by 

refugee leaders, Mahjis, police, etc. Cases of gender-based violence/sexual abuse committed by refugee leaders, 

Mahjis, police, etc. can be reported to the GBV focal point (if the affected person consents, because in this case the 

person always has to consent and reporting is not mandatory!) 

• PSEA cases should be reported to the PSEA focal point of the organization, whose staff member committed 

the case. If the organization is unknown or unsure, then address the complaint to the PSEA Working Group 

(psea@iscgcxb.org). 

 

Never share any information on protection cases you are referring with anyone other than the team leader. For team 

leaders: if you are unsure about what to do, you can describe the situation to the field coordinator (and no one else!), 

but try not to mention names, other personal information or more details of the case than absolutely necessary! 

 

 ল্টদ যকানও পল্টরোর েুরো যফাকাল্ পয়য়য়ের যফান নির োনয়ত চায় তদব তাদেরদক কাদছ মসই ক্যাম্পের মফাকাল 

পদ দন্টর মফাে েম্বর হেে।   

 

য ৌন েল্টিংেতা ও ল্টন থাতন যথয়ক েুরোর (ল্টপএেইএ) যকে ল্টরয়পািথ করা োধযতামূল্ক। েহে আপহে মকাে আক্রান্ত 

বযজক্তর সাদর্থ কর্থা বদলে এবাং মস তার পহরচ  জাোদত ো চা , তািদল বলুে মে ের্থাের্থ সুরক্ষা মফাকাল পদ দন্টর কাদছ মকসটে 

হরদপােে করা িদব, হকন্তু মসই বযজক্তর োে জাোদো িদব ো। 

 

• দয়া কয়র ময়ন রাখয়েন: োেহবক সিা তাকেী, এেজজও  কেী, প্রদণােো পাও া মস্বচ্ছাদসবী, শরণার্থী মস্বচ্ছাদসবী 

এবাং স্বতন্ত্র টঠকাোর (মেেে ক্যাম্পে রাস্তা, ভবে ইতযাহে হেে োণকারী বযজক্তোহলকাোধীে প্রহতষ্ঠাে) হপএসইএ মকস 

সাংগ্টঠত কদর র্থাদক – শরণার্থী মেতা, োিজী, পুহলশ - এরা ে । শরণার্থী মেতা, োিজী, পুহলশ – এদের দ্বারা সাংগ্টঠত 

মজন্ডার-হভহিক সহিাংসতা/মেৌে হেপীড়ে জজহবহভ মফাকাল পদ দন্টর কাদছ হরদপােে করা োদব (েহে আক্রান্ত বযজক্ত 

সম্মহত মে , কারণ এই মক্ষদত্র সব েো বযজক্তর সম্মহতর প্রদ াজে এবাং হরদপােে করা বাধযতােূলক ে !) 

 

• ল্টপএেইএ যকে য  েংস্থ্ার কমী ঘটিয়য়য়ে যেই েংস্থ্ার ল্টপএেইএ যফাকাল্ পয়য়য়ের কায়ে  ল্টরয়পািথ 

করয়ত িয়ে।  ল্টদ েংস্থ্ার নাম োনা না  ায় ো অল্টনজিত থায়ক তয়ে অল্টভয় াগটি ল্টপএেইএ ওয়াল্টকথং 

গররুপয়ক (psea@iscgcxb.org) োনান। 

 

আপনার যরফার করা েুরো ল্টেষয়ক যকয়ের যকানও তথয দল্য়নতা োো কখয়নাই কায়রা োয়থ যশয়ার করয়েন 

না। দল্য়নতার েনয: ল্টক করয়ত িয়ে যে ল্টেষয়য় অল্টনজিত থাকয়ল্ আপনা মাি েমন্বয়কারীয়ক এই পল্টরল্টস্থ্ল্টত 

োনায়ত পায়রন (অনয যকান েযজক্তয়ক নয়!), ল্টকন্তু খুে যেল্টশ প্রয়য়ােন না িয়ল্ নাম, অনযানয েযজক্তগত তথয ো আরও 

ল্টেশদ ল্টেেরণ না যদওয়ার যচিা করুন!  
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পহরহশি ৫: েূলযা দে সম্পৃক্ত অাংশীোরগ্ণ 
 

েক 3 েূলযা দের প্রহতটে ধাদপ সমৃ্পক্ত অাংশীোরগ্দণর তাহলকা 

মূল্যায়য়নর ধাপ েমৃ্পক্ত অংশীদারগণ 

গ্দবষণা পহরকল্পো 

এেএসএেএ টেেহিউজজ, ো আইএসহসজজর মেতৃত্বাধীে এবাং 

ইউএেএইচহসআর, আইওওে এেহপএে, এহসএহপএস ও হরদচর সেন্বদ  

সাংগ্টঠত 

েুল ততহর মসক্টর অাংশীোরগ্ণ, এেএসএেএ টেেহিউজজ 

জহরপকারী প্রহশক্ষণ মসক্টর অাংশীোরগ্ণ, ইউএেএইচহসআর, হরচ 

মেো সাংগ্রি ইউএেএইচহসআর, হরচ 

মেো পহরচ্ছন্ন, প্রহতহলহপ ও অেবুাে করা হরচ, টেেহিউহব 

মেো হবদিষণ এেএসএেএ টেেহিউজজ, মসক্টর অাংশীোরগ্ণ 

মসদকন্ডাহর মেো পে োদলাচো এহসএহপএস 

প্রচার এেএসএেএ টেেহিউজজ 
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