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বাদ দদওয়ার পররণর িঃ
বাাংলাদদশ, নাইদেররয়া এবাং জেম্বাবুদয়’র
প্রর বন্ধী বযজিদদর সাংগঠন ও দ ারিড-১৯ এর
উপর পরররির প্রর দবদন
সেপ্টেম্বর ২০২১

স্বী ৃ র
এই ঝটিকা মূল্যায়নে অাংশগ্রহপ্টণর েনয উদারভানে সময় সদওয়ায় োাংল্ানেশ, জিম্বােুনয়
এোং োইনিরিয়াি প্ররিেন্ধী েযজিনেি সাংগঠেগুনল্াি (ওরিরি) প্ররিরেরিবৃন্দ স

ৃ

জ্ঞ া

োনাই। রেম্নরল্রিি সাংস্থাগুরল্ সাক্ষাৎকানি অাংশ রেনয়রিল্ঃ
অযা প্টেে বাাংলাপ্টদশ ফাউপ্টেশন
বান্দরবান রডেঅযাবলড রিিল্স অগাোইনিশে
গ
িু ডিনভল্িনমন্ট
( োন্দিোে- রিরিওরি)

বাাংলাদদশ

ডাউন রেনপ্টরাম সোোইটি অব বাাংলাপ্টদশ ( রডএেএেরব)
নযাশনাল

াউজিল অফ রডেঅযাবলড উইপ্টমন (এনরেরডডরিউ)

সোরেও ইপ্ট াপ্টনারম সডপ্টিলপপ্টমন্ট অযাপ্টোরেপ্টয়শন ফর
রডেঅযাবলড (এেইরডএরড))

অযাডপ্টিাপ্ট রে ফর উইপ্টমন উইদ রডেএযরবরলটিে ইরনরশপ্টয়টিি (
এডরিউডরিউরডআই)

নাইদেররয়া

ডাউন রেনপ্টরাম ফাউপ্টেশন নাইপ্টেররয়া (রডএেএফএন)
লায়নহািট অযারবরলটি রলডাে টইন্টারনযাশনাল ফাউপ্টেশন
েপ্টয়ন্ট নযাশনাল অযাপ্টোরেপ্টয়শন অব পারেি উইদ রডেএযরবরলটিে
(সেওএনএরপরডডরিউরড)
রশ রাইিে উইমযান
অটিেম জেম্বাবুপ্টয়
সডফ উইপ্টমন ইন ্ লুপ্টডড
রডেঅযাবলড উইপ্টমন’ে োপ্টপািট অগানাইপ্টেশন
ট

জেম্বাবুদয়

সফডাপ্টরশন অব অগানাইপ্টেশি
ট
অফ রডেঅযাবলড রপপল ইন
জেম্বাবুপ্টয় (এফওরডরপপ্টেড)
নযাশনাল অযাপ্টোরেপ্টয়শন অব সোোইটিে ফর দয স য়ার অব দয
হযাজে যাপ্পড (এনএএেরেওএইচ)
জেমপ্ট য়ার ট্রাষ্ট

এই গপ্টবষণা মটি
ট েম্পাদপ্টনর েনয যুিরােয ের াপ্টরর পক্ষ সেপ্ট ইউপ্ট এইড অে ট
েহায় া প্রদান প্টরপ্টে। প্টব এই গপ্টবষণাপপ্টে সয ে ল ম াম প্র ারশ হপ্টয়প্টে
াপ্ট যুিরােয ের াপ্টরর নীর র প্রর ফলন নাও ো প্ট পাপ্টর।
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আমিা প্ররিটি ডেনশ িািীয় ির্ানয়
গ ড াকাস গরুি রডে াশন বা দলগ

আনল্াচো

আনয়ািে ও পররচালনার েনয ইন্টারনযাশনাল রডেএযরবরলটি এলাপ্টয়ি (আইরিএ) ডক

ধনযবাদ জ্ঞাপন

ররে। োাংল্ানেনশ ইাংনিিী-োাংল্া েযািযা প্রোে ও অেুোদ েহায় ার িেয
ডিিাউল্ করিম রসজিকীনক এোং োইনিরিয়াস আনল্াচোি প্রস্তুরিনি সহায়িাি িেয
রডেএযরবরলটি রাইিে ফাে এর রিওর ল্াস ওিািু নক িেযোে িাোজি। এিাড়াও আমিা
সাক্ষাৎকানিি ডক্ষনে ওরিরিনেি নাম সুিারিশ কিা, ও এই প্ররিনেেন প্রস্তুর েহ িুনিা প্রকল্প
িুনড় উদ্দপ্টমর সনে সহায়িা প্রোনেি িেয প্রসেক্ট ডি ানিন্স গরুনিি কানি কৃিজ্ঞ ।
প্রসেক্ট ডি ানিন্স গরুনিি সেসযিা হনল্ে এ রসরিও ডিনক ডিরস কাকগ, হযারিনয়ি ডোল্স,
সুসাে ডমেসাহ এোং োনভে ডচৌিুিী; আইরিএ ডিনক রপ্ররসল্ রগিাি, েিেী শমাগ, এল্হাম
ইউসুর য়াে এোং িল্া হাে;গ সাইিসভাস-এি
গ
ডেিৃত্বািীে ইেকরল্ুরসভ র উচাি ডপ্রাগ্রাম ডিনক
ডিাহানেস টিনমল্ এোং সুসাে রিনয়রি; রডজেযরবরলটি রাইিে ফাে ডিনক িায়াো সামািসাে
এোং ডমল্ারেয়া কাওয়ানো-রচউ; ডেিানল্ি নযাশনাল ইজেপ্টেনাে রডেএযবল্ড উইমযান
এযাপ্টোরেপ্টয়শন ডিনক প্ররিমা গুুাং; এোং ডসাশযাল্ ডিনভল্িনমন্ট রিনিক্ট ডিনক ল্নিে
ওয়ািরল্াং, েযারি জিি, রিয়িি রল্ এোং মারিয়া ভরল্াহারকস। আমিা আইরিএনক িেযোে
িাোনি চাই প্ররিনেেে েকশা এোং োাংল্ায় অেুোনে িানেি সহায়িাি িেয।

স ারিড-১৯ এর েময় ার পররবার োং প্টি রনমজ্জি
প্টরন জেন্না ু প্টন্নো।@সেি ইন্টারনযাশনাল- রেরডরড
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শব্দ-সাংদেপ
রেএেও
রেএেআর
রডআইরড
রডরপও

রেরিল সোোইটি অগানাইপ্টেশন
ট
প্টপাপ্টরি
ট
সোশযাল ররস্পজিরবরলটি বা

প্টপাপ্টরপ্টির
ট
োমাজে

দারয়ত্ব

রডেএযরবরলটি ইন ্ লুরেি সডপ্টিলপপ্টমন্ট বা প্রর বরন্ধ া অন্তিু জট িমূল

উন্নয়ন

রডেঅ্যাবলড রপপল’স অ্গানাইদেশন
গ
বা প্রর বন্ধী বযজিদদর সাংগঠন
(প্রায়ই ওরপরড এর বদদল বযবহৃ

হয়)

রডআরএফ

রডেএযরবরলটি রাইিস ফান্ড বা প্রর বন্ধী অ্রি ার

হরবল

এফরসরডও

ফদরন,

এফজেরড

দফা াস গরুপ রডস াশন বা দলগ

জেরবরি

দেন্ডার দবসড িাদয়াদলন্স বা রলঙ্গ - রিরি

জেরডএস

দলাবাল রডেএযরবরলটি সারমি বা আন্তেগার

আইরডএ

ইন্টারনযাশনাল রডেএযরবরলটি এলাদয়ন্স

আইওএম

ইন্টারনযাশনাল অ্গানাইদেশন
গ
ফর মাইদেশন বা অ্রিবাসদনর েনয

মনওদয়লথ অ্যান্ড দডদিলপদমন্ট অ্রফস

আন্তেগার

আদলাচনা
সরহাংস া
প্রর বরন্ধ া সদেলন

সাংিা

এলএমআইরসস

দলা অ্যান্ড রমডল ইন াম

ানটিস বা স্বল্প এবাং মিযম আদয়র দদশসমূহ

এনজেও

নন-গিানদমন্টাল
গ
অ্গানাইদেশন
গ
বা দবসর ারর উন্নয়ন সাংিা

ওইরসরড-রডএরস

অ্গানাইদেশন
গ
ফর ইদ ানরম

দ া-অ্পাদরশন* অ্যান্ড

দডদিলপদমন্ট- দডদিলপদমন্ট অ্যারসসদিন্স

রমটি বা অ্থননর
গ

সহদ ারগ ার েনয সাংগঠন * এবাং উন্নয়ন- উন্নয়দন সহায় া ারী
ওরপরড

রমটি

অ্গানাইদেশন
গ
অ্ব রপপল উইদ রডেএযরবরলটিস বা প্রর বন্ধী
বযজিদদর সাংগঠন (প্রায়ই রডরপও এর বদদল বযবহৃ

হয়)

এসরডজে

সাদেইদনবল দডদিলপদমন্ট দগালস বা দি সই উন্নয়ন লেয

এসআরএইচআর

দস র সুয়াল অ্যান্ড ররদপ্রাডারিি দহলথ অ্যান্ড রাইিস বা দ ৌন ও প্রেনন
স্বািয এবাং অ্রি ার

ইউএনরসরপআররড

ইউনাইদিড দনশন্স

নদিনশন অ্ন রদ রাইিস অ্ব পারসন্স উইদ

রডেএযরবরলটিস বা প্রর বন্ধী বযজিদদর অ্রি ার সম্পদ গ োর সাংদের
নদিনশন
ইউদনদকা

ইউনাইদিড দনশন্স এডুদ শনাল, সাদয়রন্টরফ

অ্যান্ড

অ্গানাইদেশন
গ
বা োর সাংদের রশো, রবজ্ঞান ও সাংকৃর
সাংিা
ইউরনদসফ

ইউনাইদিড দনশন্স রচলরদেন’স এমারদেজন্স ফান্ড বা
োর সাংদের রশশু রবষয়
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েুরী

হরবল
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ালচারাল
সম্পর গ

পররিাষা
শব্দগুচ্ছ এবাং সাংজ্ঞাসমূহ
সুশীল সমাে সাংগঠনিঃ
ডর্সে সাংগঠে িরিোি, োিাি এোং িানেি োইনি অেস্থাে কনি সেগুপ্টলা েুশীল েমাে

োংগঠন রহপ্টেপ্টব পরররচ । ডেসিকারি উন্নয়ে সাংস্থা (এেজিও), ডিি ইউরেয়ে, সামাজিক
আনন্দাল্ে, িৃণমূল্ সাংগঠে, অেল্াইে ডেিওয়াকগ, সম্প্রোয়, এোং রেশ্বাে রিরি ডগাষ্ঠী সহ
বযাপ োংখ্য েুসাংগটঠি এোং োমাজে বন্ধন সেপ্ট েৃষ্ট ডগাষ্ঠী েুশীল েমাপ্টের
অন্তিূ ি
ট ।
প্রর বরন্ধ ািঃ
েীর্নময়ােী
গ
শািীরিক, মােরসক, েুজিেৃরিক ো স্নায়রেক েীমাবদ্ধ া, র্া রেরভন্ন প্রর বন্ধ

ার

রমেজিয়ায় অেয সোি সানি সমাে ভানে সমানি িূণ গএোং কার্কি
গ
অাংশগ্রহণনক োিাগ্রস্ত
কিনি িানি।

রডেঅ্যাবল্ড রপপল’স অ্গানাইদেশন
গ
(প্রর বন্ধী বযজিদদর সাংগঠন) ঃিঃ
এটি হনি ওরিরি-এি আনিকটি িরিভাষা (েীনচি সাংজ্ঞা ডেিুে) এোং প্রায়ই ওরিরিগুনল্া
িানেি রেিস্ব িািীয় ডপ্রক্ষািনি েযেহার

রলঙ্গ রিরি

প্টর োপ্ট ।

সরহাংস ািঃ

এটি হনি ডকানো ক্ষরিকি কানিি িেয একটি আমরনেল্া িাম গ (একটি িািাি রেনচ রেনয়
আসা), র্া িুুষ এোং োিীি মানঝ সামাজিকভানে আনিারিি (ডর্মে রল্ে) িািনকযি
গ
উিি
রভরি কনি কানিা ইিাি রেুনি সাংর্টিি হয়। এি মনিয িনয়নি এমে কাি র্া শািীরিক, ডর্ৌে
ো মােরসক ক্ষরি কনি ো র্ন্ত্রণা ডেয়, বা এই িিনেি কানিি হুমরক ডেয়া, িেিেজস্ত কিা এোং
অেযােয স্বািীেিা ডিনক েজিি কিা। এই কািগুরল্ প্রকানশয ো ডগািনে র্িনি িানি এোং োিী
ও কেযারশশুনেি রেুনি সাংর্টিি োো িিনণি সরহাংসিাি ডেরশিভানগি িেয োয়ী হনি
িানি।

অ্েম ািঃ
এটি আর্াি, অসুস্থিা, ো িন্মগি অেস্থা র্া শািীিেৃিীয় ো মেস্তাজিক জিয়াকল্ানিি ক্ষরি ো
িািকয
গ সৃটি কনি ো কিনি িানি।
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(আন্তেগার

) দবসর ারর উন্নয়ন সাংিািঃ

সিকারি অর স ল্াভ কিা, অি গউিািগে কিা ো অবেি কার্িম
গ
েযিীি রকিু সািািণ ল্ক্ষয
অিগনেি িেয িািাোরহকভানে একনে কাি কিা েযজিনেি একটি স্বািীে ডস্বিানসেী সাংগঠে।
ডেসিকারি উন্নয়ে সাংস্থাগুনল্া একটি ডেনশ কাি কিনল্ িািীয় হনি িানি, অিো একারিক
ডেনশ কাি কিনল্ আন্তিগারিক হনি িানি।

অ্গানাইদেশন
গ
অ্ব রপপল উইদ রডেএযরবরলটিস (প্রর বন্ধী বযজিদদর
সাংগঠন ঃিঃ
সয োংগঠনগুপ্টলা সাংিযাগরিষ্ঠ প্রর বন্ধী বযজিপ্টদর দ্বারা গটঠ হয় এবাং প্রর বন্ধী
বযজিপ্টদর সন ৃ প্টত্ব শারে ও পররচারল হয়, এোং এিোেুসানি প্ররিেন্ধী েযজিনেি
প্ররিরেরিত্ব প্টর সে ে ল োংগঠন হপ্টলা প্রর বন্ধী বযজিপ্টদর োংগঠন। িেুিরি, িানেি
সেসযনেি একটি স্পি সাংিযাগরিষ্ঠ অাংশ প্ররিেন্ধী েযজিনেি মনিয ডিনক রেনয়াগ কিা হয়। এটি
েিগমানে আন্তিগারিকিাপ্টব গ্রহণপ্টযাগয িরিভাষা, িনে "রিিএেল্ি রিিল্'স
অগাোইনিশে"
গ
শব্দটি এিেও রকিু রকিু ডক্ষনে েযেহৃি হনয় িানক।

প্রাথরম

গদবষণািঃ

মূল্ ো প্রিযক্ষ মািযনম সাংগৃহীি ডিিা ো িিয। এটি ডসনকন্ডারি ো সগৌণ গনেষণাি রেিিীি,
র্াি ডিিা এোং িিয অিীনি অেয ডকউ সাংগ্রহ কনিনি।

ঝটি া মূলযায়নিঃ
িানীয়প্টদর েৃটিনকাণ ডিনক একটি িরিরস্থরি েম্পপ্ট ট দ্রু প্রািরমক ধারণা লাপ্টির ল্নক্ষয
ট্রায়াঙ্গু প্টলশন, িুেিােৃরিমূল্ক িিয রেনেষণ এোং অরিরিি িিয সাংগ্রহ কনি একটি রেরেড়,
েল্-রভরিক গুণগি অনুেন্ধান কিা।
পরররির

প্রর দবদনিঃ

ডর্ ডকাে সমনয় রেনশ্ব রক র্িনি িাি একটি সাংরক্ষপ্ত েৃশয। এটি রসিান্ত গ্রহণকািী এোং
িাঠকনেি েিগমাে িরিরস্থরি সম্পনকগ িুে িাড়ািারড় িািণা প্রোে কনি িানক, র্া ডকেল্মাে
র্িো েয় েিাং এনেি অি গো প্রসনেি উিিও েৃটি রেেি কনি।

সামাজে

বেগনিঃ

িিরিগি বেষময এোং সামাজিক োিাি ল্া ল্, র্া প্ররিেন্ধী েযজিি মােোরিকাি সমােভানে
ডভাগ কিা এোং িীেনেি সকল্ ডক্ষনে িূণ গও অিিূ
গ ণ গঅাংশগ্রহণনক রেিন্ন কনি ডিানল্।

স্বল্প-প্রর রনরিত্বশীল দলিঃ
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প্ররিেন্ধী েযজিসদর মপ্টধয র্ািা অনিক্ষাকৃিভানে কম েৃটিনগাচি হনয় িানকে, িানেি কানি
ডিৌৌঁিানো একিু ডেরশই কটঠে, অিো েল্া র্ায় িাাঁিা প্ররিেন্ধী বযজিপ্টদর অরধ ার আনন্দাল্ে
এোং সুশীল্ সমানি অাংশগ্রহনণি ডক্ষনে আিও েড় োিাি সম্মুিীে হনয় িানকে

ারা স্বল্প

প্রর রনরধত্বশীল দল রহপ্টেপ্টব গণয। এি মনিয িনয়নিে প্ররিেন্ধী েযজি র্ানেি রেনশষ িিনেি
প্ররিেন্ধকিা িনয়নি এোং র্ানেি একারিক প্রর বরন্ধ া ও পররচয় রপ্টয়প্টে। র্রেও এই
প্রকনল্পি অিীনে স্বল্প-প্ররিরেরিত্বমূল্ক ডগাষ্ঠীি সাংজ্ঞায় প্ররিেন্ধী োিী ও কেযারশশু এোং
আরেোসীনেি অন্তভু ি
গ কিা হনয়নি, এটি স্বীকৃরি রেনি ডর্- প্ররিেন্ধী োিী ও কেযারশশু এোং
আরেোসী প্ররিেন্ধী বযজিিা প্রায়ই িানেি রল্ে,প্ররিবরন্ধিা, এোং আরেোসী িরিচনয়ি িেয
রিগুণ ( ো অরিক ) িরিমানণ অেগ্রসি র্া াডেিনক প্ররিেন্ধী ডিনল্ ও িুুষ, অপ্ররিেন্ধী োিী
ও ডমনয় এোং অেযােয অ-আরেোসী ডগাষ্ঠীি িু ল্োয় েৃহৎ িরিসনি সামাজিক েিগে ,বেষময
এোং সরহাংসিাি ঝুাঁ রকনি ড নল্।
অেযােয ডগাষ্ঠীগুনল্াও রেরভন্ন বেষময, র্া এনক অিিনক ডিে কনি, িানেি একারিক রূনিি
মুনিামুরি হনয় িানক; উোহিণস্বরূি- প্ররিেন্ধী েয়স্ক েযজি, প্ররিেন্ধী িুণ, শিণািী এোং
অভযন্তিীণভানে োস্তুচু যি প্ররিেন্ধী মােুষ, িারিগি ো িমীয় সাংিযাল্র্ু ডগাষ্ঠীিুি প্ররিেন্ধী
েযজি এোং ডল্সরেয়াে, সমকামী, উভকামী, িান্সনিন্ডাি, কুইয়াি , এোং ইন্টািনসক্স
(এল্জিরেটিরকউআই) প্ররিেন্ধী েযজি। িনে এই ঝটিকা মূল্যায়নণ এই সকল্ ডগাষ্ঠীি
অরভজ্ঞিাি উিি রেনশষভানে আনল্াকিাি কিা হয়রে।

প্রর বন্ধী বযজিদদর অ্রি াদরর রবষয়

োর সাংদের

নদিনশনিঃ

২০০৬ সানল্ িারিসাংর্ কিৃক
গ গৃহীি একটি কেনভেশে, র্া ২০০৮ সানল্ কার্কি
গ
হয়।এই
কেনভেশে প্ররিেন্ধী েযজিনেি োিেয, রচরকৎসা ও সামাজিক সুিক্ষাি "েস্তু" রহনসনে ডেিাি
েেনল্ প্ররিেন্ধী েযজিনেি এমে "রেষয়" রহনসনে ডেিনি েনল্ র্ানেি অরিকাি িনয়নি, র্ািা
ডসই অরিকািগুরল্ োরে কিনি এোং স্বািীে ও অেরহি িনিযি উিি রভরি কনি সম্মরি প্রোনেি
মািযনম িানেি িীেনেি িেয রসিান্ত রেনি এোং এি িাশািারশ সমানিি সজিয় সেসয
রহনসনে েসোস কিনি সক্ষম ।

প্রর বন্ধী নারী ও দমদয়রািঃ
প্ররিেন্ধী োিী এোং কেযারশশুিা একটি সমিািীয় ডগাষ্ঠী েয়, এোং িািা প্রকনল্পি স্বল্পপ্ররিরেরিত্বমূল্ক ডগাষ্ঠীি সাংজ্ঞায় অন্তভু ি
গ হনল্ও, প্র ল্প-দল সযেব োংগঠন প্ররিেন্ধী
োিীনেি ডেিৃনত্ব িরিচারল্ি এোং িানেি প্ররিরেরিত্ব কিনি, ডসসে সাংগঠেনক িরড়ি কিাি
এোং িানেি অরভজ্ঞিা ডোঝাি িেয একটি ইিাকৃি প্রনচিা চাল্ায়।
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১. রনবাহী
গ সারসাংদেপ
ক োভিড -১৯ অভিমোরী প্রভিবন্ধী বযক্তিদের সোমোক্তি

প্রর বন্ধ

অন্তিভ ুক্তির কেদে অসমিো এবং

া আরও বোভ়িদ়ে ভেদ়েদে। প্ররিেন্ধী োিী এোং প্ররিেন্ধী েযজিনেি স্বল্প-

প্ররিরেরিত্বশীল্ ডগাষ্ঠীগুরল্ সামাজিক েিগনেি এই অরভজ্ঞিাগুনল্া আিও ডেরশ িরিমানণ
অেুভে কনিনি, র্া ওরিরিগুনল্াি কািকম গও অগ্রারিকাি প্রোনেি সক্ষডে রেশাল্ প্রভাে
ড নল্নি। োক্ষয-প্রমানণি উিি রভরি কনি একটি গুুত্বিূণ গগযাপ িূিণ কিাি িেয,

রডেএযরবরলটি ইন ্ লুশন ডহল্পনিস্ক এই অরিমািী চল্াকাল্ীে সমনয় ওরিরিগুনল্াি ভূ রমকা
এোং অরিমািীটি কীভানে ওরিরিগুনল্াি কার্িম
গ
এোং অগ্রারিকািনক প্রভারেি কনিনি িাি
দ্রুি মূল্যায়ে কনিনি।

েরবপ্ট স্বপররবাপ্টর সেরলনা। ইন ্ লুরেি রফউচাে টএর আও ায়
োণ েহায় া ও াররগরর প্ররশক্ষণ প্রদান রা হয়। @ ব্র্যা

াপ্ট

স ারিড-১৯ এর েময়

াৎক্ষরণ

ফলাফল
ঝটিকা মূল্যায়নেি

ল্া ল্ োাংল্ানেশ, োইনিরিয়া এোং জিম্বােুনয়ি ওরিরিগুনল্াি উিি

ডকারভি -১৯ অরিমািীি প্রভােনক রেম্নরল্রিি ৮ ভানগ রেভি কনি বণনা
ট

রা হপ্টলািঃ

১। প্ররিেন্ধী েযজি এোং ওরিরিগুনল্া েুনর্াগ
গ িরিকল্পো এোং সাড়াোে প্রজিয়া ডিনক
অনেকাাংনশ োে িনড় রগনয়রিল্। এই সানি, অর মারী শুরু হবার প্রেম রদপ্ট
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অপ্টন

ওরপরডই াে প্টম টেরি হবার েনয ের ারর
প্টরও স ান েবাব পায়রন।

মট

াট র

াপ্টে অনলাইপ্টন আপ্টবদন

২। প্ররিেন্ধী েযজিনেি েুনর্াগ
গ িরিকল্পো এোং সাড়াোনেি মূিয িরিনষোগুনল্া ডিনক োে

ু প্রিাব সমা াপ্টবলায় ওরিরিগুনল্া গুুত্বিূণ গভূ রমকা িাল্ে কনি। েুনর্াগ
গ এোং
দুপ্টযাগ
ট সমা াপ্টবলা িরিকল্পোয় সিকাি ও মােরেক েহায় া কমীনেি সানি কাি কিাি
িেয আমরন্ত্রি হওয়া েূনি িাক, বরাং অপ্টন ওরপরডপ্ট ই সযেব নীর গ রেদ্ধান্ত প্রর বন্ধী
বযজিপ্টদর রবষয়গুপ্টলা পযাপ্তিাপ্টব
ট
রবপ্টবচনায় না রনপ্টয় গ্রহণ রা হপ্টয়প্টে, সেগুপ্টলার
পররণর যোেম্ভব েহনীয় পযাপ্টয়
ট রাখ্ার েনয প্রপ্টচষ্টা চালাপ্ট হয়। এটি প্ররিেন্ধী েযজিেগ গ
এোং ওরিরিি কার্িনমি
গ
উিি রেম্নরল্রিি প্রভাে ড নল্রিল্: ঃিঃ
ডেোি

দথযর অ্রিগময ািঃ অরিমািী শুু হোি িি প্রিম মাসগুরল্নি অরিমািী সম্পনকগ
সিকারি িিযােল্ী প্ররিেন্ধী েযজিনেি িেয অরভগময রিল্ ো। ওরিরিগুরল্ অরভগময
িিযিাোর ত রী এোং প্রচানিি িেয অযািনভানকরসনি গুুত্বিূণ গভূ রমকা িাল্ে কনিরিল্।
রিেটি ডেনশি সিকািই ডশষ ির্ন্ত
গ এই সমসযাটি সাংনশািে কনিনি, িনে অরিমািীি আনগ
েুনর্াগ
গ িরিকল্পো এোং গণ-িিয প্রচাি িরিকল্পোয় ওরিরিগুনল্ানক সজিয়ভানে অন্তভু ি
গ কিা
হনল্ এই িরিরস্থরি এড়ানো ডর্ি।

সামাজে

সুরোিঃ অনেক প্ররিেন্ধী েযজি সিকারি িােয এোং আরিক
গ সহায়িা ো সামাজিক
সুিক্ষায় অযানক্সস িােরে। উোহিণস্বরূি, জিম্বােুনয়নি প্ররিেন্ধী েযজিনেি িািীয়ভানে
রেেন্ধনেি ডকানো েযেস্থা রিল্ ো, অিাৎ
গ অনেক প্ররিেন্ধী েযজি সহায়িা িােরে, এোং
োাংল্ানেনশ, অনেক প্ররিেন্ধী বযজিডেি িািীয় িরিচয়িে রিল্ ো, র্া িােয এোং েগে
সহায়িা প্রারপ্তনক োাঁিাগ্রস্থ কনি।
সামাজিক সুিক্ষা িরিকল্পোয় অন্তভু জগ িি িেয অযািনভানকরস, সীরমি সম্পনেি মনিযই
রেনিনেি সহায়িা প্রোে, এোং/অিো রেিিনে উন্নরি সািনেি িেয চারহো মূল্যায়ণ (েীিস
এনসসনমন্ট) ও প্ররিেরন্ধিা সম্পরকগি ডিিা ডিনক সিকািনক িিয প্রোনেি মািযনম সিকানিি
সানি কাি কিাি ডক্ষনে ওরিরিগুনল্া গুুত্বিূণ গভূ রমকা িাল্ে কনিনি।
ভিঙ্গ ভিভি

সভ ংসিোয় (ক্তিভবভি) সাড়াদান ওরিরিগুনল্া ল্ক্ষয কনিনি ডর্, ল্কিাউনেি

সময় এোং অিবেরিক
গ
অেস্থাি অেেরি হওয়ায় প্ররিেন্ধী োিী ও কেযারশশুনেি রেুনি রলঙ্গ

রিরি

েরহাংে ার (জিরেরভি) র্িো েৃজি ডিনয়নি। জেরবরির রশ ার বযজিপ্টদর েনয
প্রনয়ািেীয় সহায়িা রনজি কিাি ডক্ষনে ওরিরিগুনল্া োিাি সম্মুিীে হনয়রিল্। সহায়িা
িাোি ডক্ষনে োাঁিাসমূহ ডর্মে অপ্রনেশগময া এোং/অিো বেষমযমূল্ক জেরবরি িরিনষো,
ভ্রমনণি েূিত্ব, অপ্রনেশগময িরিেহে, অসাংনেেেশীল্ িুরল্শ ও আইরে িরিনষো, এোং সানি
সহায়ক ো িরিচর্াকািীনেি
গ
(র্ািা রকিু ডক্ষনে অিিািী হনি িানি) িাকাি প্রনয়ািেীয়িা;
চল্াচনল্ি উিি রেনষিাজ্ঞা ও ওরিরিগুনল্াি সীরমি িহরেনল্ি কািনণ রলঙ্গ রিরি

েরহাংে ার প্রপ্ট াপ আিও ডেনড় র্ায়। প্ররিেন্ধী োিীনেি রকিু সাংগঠে গ্রামীণ অিনল্
জিরেরভ- এি ডক্ষনে ডস্বিায় ির্নেক্ষণ
গ
ও নল্া-আি কিাি িেয সমানিি সেসযনেি উিি
রেভগি কনি িানক, সযখ্াপ্টন অেযিা োিী অরিকাি সাংগঠেগুনল্াি সানি একনে কাি কনি
রেজিি কনি ডর্ িরিনষোগুনল্া প্ররিেন্ধী বযজিপ্টদর েনয অন্তভু জগ িমূল্ক রিল্। একিে
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প্ররিেন্ধী োিীি সিয় এোং প্ররিেন্ধী ভািা িাি িরিোনিি সেসযনেি িািা চু রি হওয়াি িি িাি
আত্মহিযাি একটি উোহিণ উনেি কনি োাংল্ানেনশি একটি ওরিরি অরিমািী চল্াকাল্ীে
আরিক
গ রের্ািনেি
গ
রশকাি হওয়া প্ররিেন্ধী োিীনেি সহায়িা কিাি ডচিাি ডক্ষনে অেেয

প্রর বন্ধ
মানরস

াটি িু নল্ িনিনি।
স্বািয পররদষবািঃ এই অরিমািীটি প্ররিেন্ধী েযজি এোং িূে-রেেযমাে
গ
মােরসক

সমসযা ও মনোসামাজিক ( সাইনকানসাশযাল্) প্ররিেন্ধী েযজিনেি মােরসক স্বাস্থয সম্পরকগি
সাড়াোনেি ডক্ষনে উন্নরি োধপ্টনর প্রনয়ািেীয়িা িু নল্ িনিনি ( আিও োনার িেয ডকস
স্টারি ১ ডেিুে )। এই প্ররিনেেেটি অরিমািী চল্াকাল্ীে সমনয় আইরিএ -এি গনেষণাি িািা
সমরিি,
গ ডর্িানে ডেিা ডগনি ডর্ িরিনিি ৮২% প্ররিেন্ধী উিিোিািা েনল্নিে, িািা
অরিমািী-িূে গসমনয়ি ডচনয় ডেরশ উরিগ্ন, োভগাস ো রচরন্তি রিনল্ে এোং প্রায় অনিক
গ উিিোিা
উনিগ এোং রেষণ্ণিাি িেয সহায়িা ডচনয়রিনল্ে (আইরিএ, ২০২০এ)। প্ররিেন্ধী েযজি এোং
িানেি িরিোনিি িেয, রেনশষ কনি সেিেীে
গ
িিয ও িরিনষোগুরল্ র্ানেি কানি অরভগময
েয় িানেি িেয িিয, সমকক্ষ-সহায়িা( রিয়াি সানিািগ ) এোং মােরসক স্বাস্থয সহায়িাি মূল্
উৎস রিল্ ওরিরিগুনল্া।

রশোিঃস্কুল্ েন্ধ িাকায় অনেক ওরিরিনেিনকই িানেি প্ররিেন্ধী-অন্তভু জগ িমূল্ক রশক্ষাি
কার্িম
গ
েন্ধ কনি রেনি হনয়রিল্। রকিু রকিু ডক্ষনে, োিানেি চানিি কািনণ রশক্ষা
কার্িনমি
গ
িেয েিাি িহরেল্ অরিমািী-সাড়াোে কার্িনমি
গ
িেয িুেিায় েিাি কিনি
হনয়রিল্। ওরিরিগুনল্া প্ররিেন্ধী রশশুনেি রশক্ষা ও সামাজিক িীেনে অন্তভু জগ িি রেষনয় ডিরিও
এোং সামাজিক ডর্াগানর্াগ মািযনম োিগা প্রচাি কিনি িানক এোং িািা প্ররিেন্ধী রশশু এোং
িানেি িরিোনিি সানি সিাসরি ডর্াগানর্াগ কনি। রকন্তু ল্কিাউনেি সময় প্ররিেন্ধী রশশুনেি
েূিেিী রশক্ষা ডিনক োে িনড় র্াওয়া এোং েীর্নময়ানে
গ
রশক্ষা ডিনক আিও ডেরশ কনি োে িনি
র্াওয়াি সাম্ভেযিা রেনয়

ারা উনিগ প্রকাশ কনিনি।

৩। ওরিরিগুনল্া সিকানিি কাি ডিনক আিও অরধ
র প্ররিেন্ধী-অন্তভু জগ িমূল্ক সাড়া িাোি
িেয অযািনভানকরসি ডক্ষনে একটি গুুত্বিূণ গভূ রমকা িাল্ে কনিনি। অরিমািীি িূনে গ
সিকািগুনল্াি সানি ওরিরিগুনল্া অযািনভানকরসি সম্পৃিিা মূল্ি প্ররিেন্ধী েযজিনেি
অরিকাি আোনয়ি িেয আইে ও েীরি োস্তোয়নেি উন্নরিি রেনকই রেরেি রিল্। অরিমািীি
প্রিম িয় ডিনক েয় মানসি মনিয অনেক ওরিরি িানেি অযািনভানকরস ল্ক্ষযনক অরিমািীটিি
সামনে আো প্রিযক্ষ কাঠানমাগি রেষয়গুনল্াি রেনক সামরয়কভানে সরিনয় রেনয়রিল্। ডকেল্
ওরিরিগুনল্াি স ল্ অযািনভানকরসি িিই সিকাি সািািণভানে িানেি অরিমািী সাড়াোে
প্রজিয়াগুরল্নক প্ররিেন্ধী-অন্তভু জগ িি উিনর্াগী কনি ডিানল্।
৪। ওরিরিগুনল্া প্রচাি-প্রসাি এোং িিয আোে-প্রোনেি িেয রিজিিাল্ প্রর্ুজি েযেহানিি
সানি িাি িাইনয় রেনয়নি, িনে রিজিিাল্ প্রর্ুজিি সীরমি অরভগমযিাি কািনণ ল্কিাউনেি
সময় প্ররিেন্ধী বযজিপ্টদরডেি কানি িা ডিৌৌঁিানো কটঠে হনয় িনড়নি। অপ্ররিেন্ধী েযজিনেি
িু ল্োয় প্ররিেন্ধী েযজিনেি ইন্টািনেি এোং রিজিিাল্ রিভাইনস অরভগমযিা উনেিনর্াগযভানে
কম। ল্স্বরূি, ল্কিাউে চল্াকাল্ীে সমনয় মানসি িি মাস ওরিরিগুনল্া রেিুল্ সাংিযক
প্ররিেন্ধী মােুনষি কানি একনর্ানগ ডিৌৌঁিানি িানিরে। জিম্বােুনয়নি অেল্াইনেি সিকারি
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িিামশ গঅন্তভু জগ িমূল্ক এোং প্রপ্টবশডর্াগয ভনে ডগািানো রিল্ ো রবধায় িানি প্ররিেন্ধী
েযজিিা অাংশগ্রহণ কিনি সক্ষম হয়রে। ডর্নহিু রেশ্ব দ্রুি অেল্াইনে চনল্ র্ানি ডসনহিু
রিজিিাল্ ডক্ষনে োে িনড় র্াোি কািনণ েরিদ্রযিা এোং বেষময আনিা প্র িভানে ডেিা রেনি
িানি।

াই ওরিরিগুনল্া রিজিিাল্ বেষময ডমাকানেল্াি প্রনয়ািেীয়িানক িু নল্ িনিনি।

৫। ওরিরিগুনল্া িানেি িহরেল্ এোং কমক্ষমিা
গ
োিকীয়ভানে প্টম যাওয়ার অরভজ্ঞিা ল্াভ
কনিনি। ডিকসই িহরেনল্ি অরভগমযিা একটি গুুত্বিূণ গঅগ্রারিকাি রহসানে অেযাহি
িনয়নি। অরিমািীি প্রিম িয় ডিনক েয় মানসি মনিয রকিু োিা এোং আন্তিগারিক ডেসিকারি
উন্নয়ে সাংস্থা (আইএেজিও) ওরিরিনেি প্রকল্পগুনল্ানক িাড়ািারড় েন্ধ কনি ডেয়া, প্রকনল্পি
োনিি কমানো, অি গপ্রোনেি রেল্ম্ব ো 'রেো িিনচ' প্রকনল্পি কমকান্ড
গ
রেস্তানিি রসিান্ত
রেনয়নি। এই রসিান্তগুনল্াি নল্ িরিচাল্ে েযয় েহে কিাি মি ডকােও িহরেল্ ো িাকায়
অনেক ওরিরিনক মািাত্মক আরিক
গ চানিি মনিয িড়নি হয় এোং রকিু ওরিরির ার্র্িম
সামরয়কভানে েন্ধ কনি রেনি হনয়রিনল্া। রকিু ডক্ষনে, াজন্ডাং সম্পরকগি এই রসিান্তগুনল্া
ওরিরিনেি সানি সামােয িিামশ গকনি ডেয়া হনয়রিল্। একিে ওরিরি প্ররিরেরি আিও উনেি
কনিনিে ডর্ অরিমািী চল্াকাল্ীে সমনয় মূল্ কািগুনল্াি (অযাডপ্টিাপ্ট রে, এোং ডিিা
সাংগ্রহ ও একজেকিণ) োরয়ত্ব আইএেজিও গ্রহণ কনি রেনয়রিল্, আনিকিু ভানল্া অেোং
ট স্থাে
ডেওয়া হনল্ ডর্গুনল্াি ডেিৃত্ব ওরিরিিাই রেনি িািি।
৬। অরিমািীটি ওরিরি কমী এোং ডস্বিানসেীনেি উিি মািাত্মক আরিক
গ এোং মােরসক প্রভাে
ড নল্নি। অনেক ওরিরি অরিমািী চল্াকাল্ীে সমনয় ডেিে রেনি অপারগ হনয় িনড়রিল্,
কমচািীিা
গ
মানসি িি মাস ডেিে িাড়াই কাি কনি ডগনিে এোং রকিু ওরিরিনি কমীনেি
সাংিযা হ্রাস কিা হয়। ওরিরিগুনল্া ভািা রেনিও অপারগ হনয় িনড়রিল্ এোং ডস্বিানসেকনেি
হারিনয়নি। অনেক ওরিরি িানেি কমীনেি উিি মািাত্মক আরিক
গ এোং মেস্তাজিক প্রভাে

যাপ্টগর রবষয়টি িু নল্
িনিসে। রেো ডেিনে কাি কিাি মােরসক চানিি সানি োপ্টে েুেগশাগ্রস্থ োহাযযপ্রােম প্ররিেন্ধী
েযজিনেি ড াে কল্ এোং সীরমি সম্পে রেনয় চিম প্ররিকূল্িা সমা াপ্টবলার ডচিা কিনি
এোং রেোনেিনে মানসি িি মাস ডস্বিায় কনি চল্া কমীনেি েযজিগি

রগনয় কমীনেি কানিি চাি োিকীয়ভানে ডেনড় র্ায়। একই ভানে ো হনল্ও, প্ররিেন্ধী েযজিনেি
মনিা ওরিরিগুনল্াি সেসয, কমী এোং ডস্বিানসেীিাও অরিমািী িািা প্রভারেি হনয়রিল্।
উোহিণস্বরূি, োইনিরিয়ায় অযাল্রেরেিম ডিাগীনেি একটি সাংগঠে কমিনক্ষ িানেি ১০
িে সেসযনক ত্বনকি কযান্সানি হারিনয়নি কািণ অরিমািী চল্াকাল্ীে সমনয় সিকাি ত্বনকি
কযান্সানিি রচরকৎসাি িেয আরিক
গ সহায়িা প্রোে েন্ধ কনি রেনয়নি। ইকুনয়িনিি একিে
েযজি েণো
গ কনিরিনল্ে ডর্ কীভানে একটি ওরিরিি চািিে সহকমী রচরকৎসা সহায়িা ো
ডিনয় ডকারভি -১৯ এ ভু নগ মািা র্াে এোং িানেি মৃিনেহ অনেক রেে িানেি োরড়নি কর নে
ো োিিানে েি ও োিাস রেনয় ডিনি ডেয়া হয়, র্া স্থােীয় প্ররিেন্ধী সম্প্রোনয়ি উিি উচ্চ
মােরসক প্রভাে ড নল্ (আইরিএ ২০২০ রে)।
৭। অরিমািীি প্রভােগুনল্া প্ররিেন্ধী আনন্দাল্নেি অভযন্তসর রবরােমান প্রর বন্ধ

সমা াপ্টবলা

রা হপ্টচ্ছ এমন প্রর বন্ধ

া এোং

া -উভয়নক্ষনে আনল্াকিাি কনিনি। অরিমািী

চল্াকাল্ীে ওরিরিগুনল্াি অরভজ্ঞিাগুনল্া হাইল্াইি কনি ডর্, সিকানিি সানি কার্কি
গ
সম্পৃিিা; েঙ্কপ্টির েমপ্টয় িুিী িরিকল্পো ও কার্কিভানে
গ
একজেিকিণ উভয় ডক্ষনেই
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ডকউ ডর্ে োে ো র্ায় িা রেজিি কিনি ওরিরিগুনল্াি মনিয সমন্বয় ও সহনর্ারগিা; এোং োিী
অরিকাি সাংগঠেসহ েৃহিি সুশীল্ সমানিি কমীনেি সানি অিিূ
গ ণ গঅাংশীোরিত্ব গনড় ডিাল্া
কিিা গুুত্বিূে।গ
ভিনটি কেদেই, ওভিভডগুদিো অনযোনয ওভিভডর সোদে িোদের পাষ্পরর স দ োভিিো
কিোরেোর রো, আরও সুসং ি প্রভিবন্ধী অভি োর আদদোিন িদ়ি কিোিো এবং
িভবষ্যদি অযোডদিোদ ভসর মোিযদম সর োদরর সোদে সম্পৃি ও়েোর নিভ ন ন ু ন
উিো়ে দবর রার থা বদলদেন। িািা ওরিরিনেি াযেম্পাদপ্টনর
ট
দক্ষ া ডিািোি
কিা এোং ওরিরিগুনল্ানক কার্িম
গ
চাল্ানোি িেয প্রর্ুজিগি ও আরিক
গ সহায়িা প্রোনেি
উিি আনিা ডেরশ মনোনর্াগী হওয়ার রবষপ্টয় আইএেজিওগুরল্ি ভূ রমকা িুেঃ সাংজ্ঞারয়ি
কিাি প্রনয়ািেীয়িাি কিা উনেি কনি।
ওভিভডগুদিো অনযোনয সুেীি সমোি মী এবং সোমোক্তি আদদোিদনর সোদে এ সোদে
োি রোর গুরুত্বিূর্ ুিোৎি ও
ু উদেখ দরদে। রেনশষ কনি, জিরেরভি (রল্ে রভরিক
সরহাংসিা) র্িো োড়নি িাকায় প্ররিেন্ধী োিী এোং কেযারশশু, র্ািা সরহাংসিা ডিনক ডোঁনচ
রগনয়নি িািা ডর্ে র্িার্ি িরিনষোগুরল্ অযানক্সস কিনি িানি সেেনয োিী অরিকাি সাংগঠে
ও জিরেরভ িরিনষো প্রোেকািীনেি সানি একনে কাি কিনি হনে এোং অগ্রারিকাি প্রোে
কিনি হনে।অেযােয উন্নয়ে এোং মােোরিকাি কমীনেি িরিকল্পো ও সাড়াোে কার্িম
গ
প্ররিেন্ধী েযজি ও ওরিরিনেি কিিা অন্তভু ি
গ কিনি ডস রেষনয় আিও মনোনর্াগ ডেওয়া
প্রনয়ািে।
৮। এই ঝটিকা মূল্যায়েটি অরিমািী চল্াকাল্ীে সমনয় ওরিরিগুনল্াি রস্থরিস্থািকিানক
প্রভারেি কনিনি এমে অনেকগুনল্া কািণ রচরিি কনিনিঃ
ভবভিন্ন িরদর্র উৎস কেদ ি ভবদির প্রোিযিো আরিক
গ িাক্কা সনিও ওরিরিগুনল্ানক রকিু
কািকম গসচল্ িািনি সক্ষম কনি। একক উৎনসি িহরেনল্ি উিি ডেরশ রেভগিশীল্
ওরিরিগুনল্া অরিমািী চল্াকাল্ীে সমনয় গভীিভানে িহরেল্ সাংনকাচে ো সম্পূণ গিহরেল্
িািাইনয়ি েযািানি অরিক ঝুাঁ রকনি রিল্।

মেূট চী প্রস্তুর প্ট দক্ষ কমী রপ্টয়প্টে এমন
ওরপরড এোং িহরেল্ সাংগ্রহ ও ডেিওয়ারকগাংনয়ি অরভজ্ঞ ওরপরডগুপ্টলা অল্প সমনয়ি মানঝই
নিভ ন ি ভবি সনোি এবং প্রোভির েমিোাঃ

িহরেল্ সাংগ্রনহ সক্ষম হনয়রিল্। অনেক ওরিরি র্ানেি কিনোই িৃিক িহরেনল্ি উৎস রচরিি
কিনি হয়রে িািা অরিমািীি প্রিম মােগুনল্ানি আরিকভানে
গ
মািাত্মক ক্ষরিি সম্মুিীে
হনয়রিল্।
ওভিভড-র সেমিো বৃজিদ

স ো়েিো োরী েোিোাঃ ওরিরি-ি সনে েীর্নময়ােী
গ
সম্পকগ

রেেযমাে এোং ওরিরি এোং প্ররিেন্ধী আনন্দাল্েনক টিরকনয় িািনি আগ্রহী রকিু দা াপ্টগাষ্ঠী
অরিমািী চল্াকাল্ীে সমনয় সাাংগঠরেক চারহো ডমিানি েমেীয় এোং ডকৌশল্গি িহরেল্
সিেিাহ কনিরিল্। এটি ওরিরিগুনল্ানক স্থােীয়ভানে আনিারিি রেরিরেনষনিি মানঝও িানেি
রেয়রমি কাি চারল্নয় ডর্নি সক্ষম কনি। অেয রেনক, অনেক োিা অরিমািী চল্াকাল্ীে

14

বাদ সদওয়ার পররণর িঃ বাাংলাপ্টদশ, নাইপ্টেররয়া এবাং জেম্বাবুপ্টয়’র প্রর বন্ধী বযজিপ্টদর োংগঠন ও
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সমনয় ওরিরিগুনল্ানক িানেি কানিি ধরণ িরিেিগে কিাি িেয অেুনিাি কনিরিল্ অিো
িহরেল্ সাংিান্ত এমে সে রসিান্ত রেনয়রিল্ র্া ওরিরিগুনল্াি উিি মািাত্মক আরিক
গ প্রভাে
ড নল্রিল্।
অভিমোরীর িূদব ুসর োদরর োে কেদ প্রোি স্বী ৃ ভি এবং সম্পৃিিোাঃ সিকারি
মন্ত্রণাল্নয়ি সানি আনগ ডিনক রেেযমাে সহনর্ারগিামূল্ক সম্পকগ সম্বরল্ি ওরিরিগুনল্াি
মানঝ, অরিমািী চল্াকাল্ীে সমনয় িািস্পরিক এোং গঠেমূল্ক সম্পৃিিাি সম্ভােো ডেরশ
রিল্। অনযরদপ্ট

োমানয েম্প ট বা এ দমই েম্প হ
ট ীন ওরপরড এবাং রবপ্টশষিাপ্টব বাদ
পপ্টি যাওয়া সগাটষ্ঠেমূপ্টহর েনয অর মারীর প্রেম েয় মাে ের ারর ম ট াট প্টদর াে
সেপ্ট োিা পাবার েম্ভাবনা রেল খ্ুব োমানয।
ভমউভনটি ি োদ়ে
ু
কস্বচ্ছোদসবী ও স্ব-স ো়ে েদির বৃ ৎ কনিও়েো ু এবং সোমনোসোমভন
সদেিনিো বৃক্তিমূি
ম ু োদের উির ভনিুরেীি ওভিভডগুদিোর ো ক্রম
ু
ভবদেষ্িোদব বযো ি দ়েভেিাঃ চল্াচনল্ি উিি রেরিরেনষি, ইন্টািনেি সাংনর্াগ এোং
অরভগমযিাি অভাে এোং প্রিযন্ত অিনল্ সেসযনেি সহায়িা কিাি িেয সীরমি সাংিযক
ডেিেনভাগী কমীনেি কািনণ অনেকনক েীর্ সমনয়ি
গ
িেয সমস্ত কার্িম
গ
েন্ধ িািনি
হনয়রিল্।

এইচ আই এর স ারিড-১৯ অর মারীপ্ট োিাদাপ্টনর াযক্রপ্টমর
ট
অাংশ রহপ্টেপ্টব স রনয়ার
এ টি আলাপচারর া। © রহউপ্টমরনটি এে ইন ্ লুশন
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যা ু মাপ্ট

উপসাংহার এবাং অ্রি

র রবদবচয রবষয়ারদ

এই ঝটি ো মূিযো়েদনর িনয ক ওভিভডগুদিোর সোেোৎ োর কনও়েো দ়েদে িোদের
মোদঝ অভিমোরী েিদি েো ো়ে িভবষ্যদির বযোিোদর ভনরোেোবোেী এবং আেোবোেী উি়েই
ভেি। ওরিরিগুনল্াি িেয অরিমািীি েীর্নময়ােী
গ
িরিণরিগুনল্া এিেও স্পি েয়, এোং এটি
রেভগি কিনে ওরিরিগুনল্ানক কিিু কু অেোং
ট স্থাে প্রোে কিা হনি এোং চল্মাে সাড়াোে
কার্িনম
গ
কিিু কু অন্তভু ি
গ কিা হনি িাি উিি। একরেনক, অনেক ওরিরি চিম আরিক
গ
সীমােিিাি মনিয িানেি কাি চারল্নয় র্াওয়াি ক্ষমিা রেনয় উনিগ প্রকাশ কনিনি, সযখ্াপ্টন
অেযিা েীর্নময়ােী
গ
সমসযা ডর্মে িী া প্রারপ্ত,; স্কুল্ এোং ওরিরি ডকন্দ্রেমূহ েন্ধ হপ্টয় যাওয়ার
কািনণ অসমভানে ক্ষরিগ্রস্ত প্ররিেন্ধী রশশু - রেনশষ কনি েুজি প্ররিেন্ধী রশশুি - রশক্ষা ডক্ষনে
র নি আসা; প্ররিেন্ধী োিী ও কেযারশশুনেি ডক্ষনে জেরবরি’র েরিিগ ঝুাঁ রক ও ক্রমবধমান
ট

জেরবরি’র ঘিনা ; এোং অিবেরিক
গ
িুেুিানিি সময় প্ররিেন্ধী েযজিনেি অিবেরিক
গ
ক্ষমিায়ে রেনয় উরিগ্ন। অেযরেনক, অনেক ওরিরি প্ররিেন্ধী অরিকাি আনন্দাল্ে গনড় ডিাল্া
এোং শজিশাল্ী কিাি িেয এোং সিকানিি সানি িানেি সম্পস র
ট উন্নয়ন ঘিাপ্ট চিমভানে
অেুপ্রারণি হনয়নি। প্রর বন্ধী বযজিবগ ও
ট ওরপরডগুপ্টলা সযন িরবষযপ্ট োং প্টির
পূবপ্রস্তুর
ট
ও োিাদাপ্টনর প্রজক্রয়ায় উিমরূপ্টপ অন্তিুি
ট হয় া রনজি
রপ্ট , এবাং
আরও অন্তিুজট িমূল িাপ্টব রি াবিায় রফপ্টর আোর প্রপ্টচষ্টা রপ্ট এই ওরপরডগুপ্টলা
বদ্ধপরর র।, সযমন- রডজেিাল সক্ষপ্টে বাদ পপ্টি যাওয়াপ্ট সমা াপ্টবলা রা, এবাং
অর মারী-পরব ম সপ্রাগ্রাম এবাং রশক্ষা, স্বািয ও োমাজে েুরক্ষা োংক্রান্ত নীর মালায়
প্রর বন্ধী বযজিপ্টদর অন্তিুজট ি রনজি
রার েনয এই ওরপরডগুপ্টলা বদ্ধপরর র।

আঁরখ্ এ টি েবুে রাংপ্টয়র প্লারস্ট সচয়াপ্টর বপ্টে আপ্টেন। াপ্ট রঘপ্টর বপ্টেপ্টেন ার পররবাপ্টরর েদেযরা
এবাং লাইি ফর দয ওয়াল্ডট এর মমরা। ার রশক্ষােীবন অবযহ রাখ্ার রবষপ্টয় স ারিড-১৯ োং প্টির
েময় র রন ইন ্ লুশন রফউচাে টএর েহায় া লাি প্টরপ্টেন। © লাইি ফর দয ওয়াল্ড
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অ্োরি ার রিরিদ

রবদবচয রবষয়ারদ

সাক্ষাৎকাি ও ড াকাস গরুি আনল্াচো (এ জিরি) ডিনক প্রাপ্ত

ল্া নল্ি উিি রভরি কনি

এ রসরিও এোং রডেএরবরলটি ইন ্ লুশন ডহল্পনিস্ক , ডকারভি ১৯ এি সাড়াোে ও িুেগঠপ্টন
ট
সহায়িা কিনি এোং ভরেষযনিি সাংকি ডমাকানেল্াি সমনয় েিগমাে অরভজ্ঞিা লব্ধ রশক্ষাি
েযেহাি রেজিি কিনি রেরভন্ন প্রভােক ো এযযক্টিনেি অরিকিি রেনেচোি িেয রেনম্নাি
অগ্রারিকািগুনল্া োিাই কনিনি। ওরপরডগুপ্টলার অগ্ররধ াপ্টরর সক্ষেেমূহ এবাং প্রপ্ট য

এযক্টপ্টরর প্রর
াপ্টদর েুপাররশেমূহ সবাঝা ও রচরি
রার েনয ওরপরডপ্টদর োপ্টে
আরও আপ্টলাচনা ও াপ্টদর েম্পৃি রার েনয েুপাররশ রা যাপ্টচ্ছ।

সর ারিঃ
েুনর্াগ
গ প্রস্তুরি ও সাড়াোে রবষয়

িাস্ক সফাপ্টে ট এোং েুনর্াগ
গ পরব ম পুনগঠন
ট োংক্রান্ত

আপ্টলাচনা ও রসিান্ত গ্রহণ প্রজিয়ায় প্ররিেন্ধী েযজি ও ওরিরিগুনল্াস

অন্তভু ি
গ কিা।

প্ররিেন্ধী োিীনেি সাংগঠে এোং স্বল্প প্ররিরেরিত্বশীল প্ররিেন্ধী েযজিনেি ডগাষ্ঠীসহ রেসরিৃি ও
বেরচেযিূণ গওরিরিগুনল্াস

েম্পৃি

রার

ােটি এরগপ্টয় সনয়া।

স ারিড ১৯ এর োিাদান াযক্রপ্টম
ট
সয (অন্তি) প্ররিেরন্ধিা, রল্ে এোং েয়ে রিরি
আল্াো আলাো িিয সাংগ্রহ কিা হনি, চারহো মূলযায়ণ রা হপ্টচ্ছ এবাং ডর্াগানর্াগ,
সামাজিক সুিক্ষা, জিরেরভ িরিনষো, মােরসক স্বাস্থয িরিনষো, এোং রশক্ষাসহ প্রধান প্রধান
সেবা ও খ্া গুপ্টলা েুপ্টি অন্তিুজট িমূল রনবন্ধন সোিাপ্টলািাপ্টব উপরি রপ্টয়প্টে া
রনজি
রপ্ট ওরপরডগুপ্টলার োপ্টে অাংশীদাররত্ব ও েহপ্টযারগ ার রিরিপ্ট এ প্টে াে
রা।
সোি িেয রেিািে, অন্তভু জগ িমূল্ক এোং সহিল্ভয অেল্াইে িরিনেশ রেজিি কিনি
রিজিিাল্ প্রর্ুজিনি প্ররিেন্ধী েযজিনেি প্রনেশগমযিাি বেষনমযি রেষ্পরি কিা।
প্ররিেন্ধী োিী ও কেযারশশুনেি সরহাংসিা মুি িীেে র্ািনেি অরিকাি িু নল্ িিাি িেয
ওরিরি, োিী সাংগঠে, জিরেরভ ডসোোেকািী এোং অেযােযনেি সানি কাি কিা।

সুশীল সমাে এবাং মানরব

সহায় া

মমিঃ

েুনর্াগ
গ প্রস্তুরি ও সাড়াোে িাস্ক ড ানস গএোং েুনর্াগ
গ পরব ম পুনগঠপ্টনর
ট
িেয অেযােয

আপ্টলাচনা ও রসিান্ত গ্রহণ প্রজিয়ায় প্ররিেন্ধী েযজি ও ওরিরিগুনল্াস

অন্তভু ি
গ কিা।

প্ররিেন্ধী অন্তভু জগ িমূল্ক জিরেরভ ( রল্ে রভরিক সরহাংসিা) প্ররিনিাি ও সাড়াোনেি কানি
সিকাি, ওরিরি এোং জিরেরভ িরিনষো প্রোেকািীনেি মনিয সমন্বয় সািে।
ক্ষমিাি ভািসামযহীেিা িু নল্ িিা, এোং আইএেজিও ও ওরিরিগুনল্াি মনিয আিও েযায়সেি
অাংশীোরিত্ব এোং অিিূ
গ ণ গসহনর্ারগিাি সম্পকগ গনড় ডিাল্া র্া প্ররিেন্ধী েযজিনেি প্ররিরেরি ও
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অরিকাি আোনয়ি এযািনভানকি রহনসনে ওরিরি-ডেি
প্রচাি রেজিি কিনে।

ৃ প্টট ত্বর প্ররি সম্মাে প্রেশেগ এোং

দা া এবাং অ্াংশীদারিঃ
ডকারভি -১৯ চলা ালীন ও িুেুিানিি সময় এোং িিেিীনি অেযােয সাংকি ডমাকানেল্ায়
ওরিরিগুনল্াি িেয অরধ

র েমেীয়, মূল এোং েীর্নময়ােী
গ
োড়রি িহরেল্ সিেিাহ কিা।

মূল্ প্রানয়ারগক িিচ, সাাংগঠরেক ক্ষমিা শজিশাল্ীকিণ এোং কমীনেি বযয় রনবাপ্টহর
ট
িহরেনল্ি িাশািারশ প্রকল্প-রভরিক িহরেল্ স

অন্তিূ ি
ট

প্টর এমে অোয়ণ
ট
পদ্ধর র

রব াশ বা গঠপ্টনর েনয প্ররিেন্ধী েযজি এোং ওরিরিগুনল্াি িিামশ গডেয়া।
িহরেল্ প্রোনেি ডক্ষনে- িহরেল্টি ডর্ প্ররিেন্ধী োিী এোং প্ররিেন্ধী েযজিনেি স্বল্প
প্ররিরেরিত্বশীল ডগাষ্ঠী সহ প্ররিেন্ধী েযজি ও ওরিরিি প্রকৃি প্রনয়ািে, অগ্রারিকানিি ডক্ষে
এোং িরিরস্থরিি প্রনয়ািে ডমিানি সমি,গ িা রেজিি কিনি ওরিরি-ডেি সানি িিামশ গকিা।

সয রবষয়গুপ্টলা প্রর বন্ধী বযজি এবাং প্রর বন্ধী নারী ও স্বল্প-প্রর রনরধত্বশীল সগাটষ্ঠর
প্রর রনরধত্ব ারী ওরপরড েহ অনযানয ওরপরডগুপ্টলাপ্ট প্রিারব
প্টর োপ্ট সেগুপ্টলাপ্ট
িাপ্টলািাপ্টব সবাঝার েনয, রেজিন্ন ো িৃিক িনিযি সানি সম্পরকগি েযেিাে সহ িিয
প্রমাণারেি মনিয রেেযমাে শূণযস্থাে (এরভনিন্স গযাি) িূিনণি িেয রেরেনয়াগ কিা।
িািীয়, আিরল্ক এোং বেরশ্বক ডক্ষনে ডকারভি -১৯ সাড়াোনে প্ররিেন্ধী েযজি এোং
ওরিরিগুনল্াি অিিূ
গ ণ গঅাংশগ্রহনণি িেয কূিবেরিক প্রভানেি সিযেহাি কিা।

ওরপরডিঃ
সিকানিি সানি েীর্নময়ােী
গ
সম্পৃিিা অেযাহি িািা। প্ররিেন্ধী েযজিনেি সমস্ত বেরচেয
ডর্মে- প্ররিেন্ধী োিী এোং প্ররিেন্ধী েযজিনেি স্বল্প প্ররিরেরিত্বশীল্ ডগাষ্ঠীনেি সিকারি
কমকানন্ড
গ
অন্তভু ি
গ কিা হনয়নি- এিা রেজিি কিা।
আমরনেল্া ো িািাি েযায় ওরিরিগুনল্া অরিমািী সাড়াোে প্রজিয়া ডিনক প্রাপ্ত রশক্ষামূল্ক
অরভজ্ঞিাগুনল্া সাংগ্রহ ও অেযনেি সানি ভাগ কিাি ডক্ষনে একটি ড াকাল্ িনয়ন্ট রহনসনে
কাি কিনি িানি এোং সিকাি, োিা ও অেযােয উন্নয়ে ও মােোরিকাি কমীনেি সানি
সমন্বয়কািীি ভূ রমকা িাল্ে কিনি িানি।
িহরেনল্ি উৎসনক বেরচেযময় কিাি উিায় িুনাঁ ি ডেি কিা এোং ডর্িানে সম্ভে ডসিানেই মূল্
িহরেল্ বিরি কিা।

অ্রি

র গদবষণার রবষয়সমূহিঃ

আনগ ডিনকই মােরসক স্বািয ঝু ঁ র প্ট রপ্টয়প্টেন এমন বযজি এোং মনোসামাজিক প্ররিেন্ধী
েযজিনেি িেয মােরসক স্বাস্থয েীরি এোং িরিনষো সহ অরিমািী চল্াকাল্ীে সমনয় রেম্ন এোং
মিযম আনয়ি ডেশগুরল্নি (এল্এমআইরস) মােরসক স্বাস্থয েীরি এোং িরিনষোি অেস্থা।
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জিরেরভ পররপ্টষবায় রিন্ন রিন্ন পররচয় বা ইন্টারপ্টে শনারলটি ও প্রর বরন্ধ া
অন্তভু জগ িকিণ, এোং োিী অরিকাি সাংস্থা, জিরেরভ ডসোপ্রোেকািী ও প্ররিেন্ধী োিীনেি
সাংগঠনেি মনিয ডকাল্ােনিশে।
ডকারভি -১৯ অরিমািীি সময় প্ররিেন্ধী েযজিনেি রিজিিাল্ অন্তভু জগ ি, এোং সেনচনয় ডেরশ োে
িনড় র্াওয়া প্ররিেন্ধী েযজিনেি কানি ওরিরিগুনল্াি ডিৌৌঁ নি র্াওয়া।

পররপ্টষবােমূহ প্রর বন্ধী বযজিপ্টদর েনয প্রপ্টবশগময র -না এ দ রবষপ্টয় ইন ্ লুরেি রফউচাে টএর াপ্টের
অাংশ রহপ্টেপ্টব নাইপ্টেররয়াপ্ট স ারিড-১৯ পরীক্ষার এ টি স প্টে প্রপ্টবশগময ার নীররক্ষা।© োইিপ্টেিাে ট
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২। িূ রম া
২০২০-এর শুরু কেদ

ক োভিড -১৯ সোরো ভবদে েভ়িদ়ে িদ়িদে,

োর ফদি মোেো ীন

কিোিোভন্ত, অসুস্থিো এবং মৃিভযর সোদে সোদে প্রভিবন্ধী বযক্তিদের উির অসমানুিোভি
কনভিবোে প্রিোব িদ়ি। রকিু প্ররিেন্ধী েযজি িানেি অন্তরেরহি
গ
স্বানস্থি অেস্থা, অস্বাভারেক
অসুরেিািেক িরিরস্থরি এোং িিয, িারে, সযারেনিশে,পররষ্কার-পররচ্ছন্ন া এোং স্বাস্থযনসোয়
অোরভগমযিাি কািনণ ডকারভি -১৯ সাংিরমি হওয়াি এোং/অিো মািা র্াওয়াি োড়রি
ঝুাঁ রকনি িনয়নিে (িরিউএইচও, ২০২০)। বেরশ্বক িরিসাংিযাে সীরমি, রকন্তু ২০২০ সানল্ি মাচগ
ডিনক িুল্াইনয়ি মনিয ইাংল্যান্ড এোং ওনয়ল্নস ডকারভি -১৯ এ সমস্ত মৃিুযি ১০ িনেি মনিয
প্রায় ৬ িে (৫৯%) রিল্ প্ররিেন্ধী েযজি (ওএেএস, ২০২০)। প্ররিেন্ধী েযজিিা অরিমািীি ডগৌণ
প্রভাে িািাও অসমভানে ক্ষরিগ্রস্ত হনয়নি, র্াি মনিয িনয়নি স্বাস্থযনসোয় সীরমি অরভগমযিা,
কমসাংস্থাে
গ
হ্রাস, িােয রেিািিাহীেিা, সামাজিক সুিক্ষা প্রারপ্তনি োিা, মােরসক স্বানস্থযি
প্রভাে এোং সরহাংসিা ও বেষনমযি মাো েৃজি ( রডেএরবরলটি ইন ্ লুশন ডহল্পনিস্ক ( ২০২০২০২১) ডেিুে )।

েনশ্রুর ভিভি

প্রমোর্ দথদ িোরর্ো লাি রা ায় ক ওভিভডগুদিো অভিমোরীর
সো়িোেোন প্রক্তক্র়েো়ে গুরুত্বিূর্ ুএবং ববভেেযিূর্ ুিূ ভম ো িোিন রদে, িদব ওভিভড-র
ো ক্রদমর
ু
প্রিোব এবং িভরবিুদনর িেয অিযন্ত সীভমি। এটি অপ্টন সদপ্টশ নাগরর িান বন্ধ প্টর সদবার পিিূ রমর রবরুপ্টদ্ধ াে প্টর এবাং উপ্টদ্বগ প্র াশ প্টর সয র েু স ারিড
১৯ োংক্রান্ত রবরধরনপ্টষধ েনগপ্টণর ণ্ঠপ্ট দীঘপ্টময়াপ্টদ
ট
সরাধ প্টর সদয়ার এবাং তবরর া ও
সনর বাচ প্রর জক্রয়া বৃজদ্ধর পে ত রর প্টর রদপ্টয়প্টে। অরিমািী সেপ্ট িুেুিানিি সময়
বেষময েৃজিি ঝুাঁ রক হ্রাস কিাি িেয িিরি এোং েীরিমাল্ানক অরিমািী-িূে গসমনয়ি ডচনয়
আিও প্ররিেন্ধী-অন্তভু জগ িমূল্ক কিাি িেয; এোং িিেিী বেরশ্বক সাংকি ডমাকানেল্াি িেয
িূে-প্রস্তুরি
গ
ডর্ে আিও অন্তভু জগ িমূল্ক এোং কার্কি
গ
হয় িা রেজিি কিাি িেয ডকারভি -১৯
এ সাড়াোনেি সময় প্ররিেরন্ধিা অন্তভু জগ িি প্রমাণ এোং অরভজ্ঞিা ভাগাভারগ কিা
অিযােশযক।
ক োভিড -১৯ এর কপ্রেোিদি বোংিোদেে, নোইদিভর়েো ও ক্তিম্বোবুদ়েদি ওভিভডগুদিোর
িূ ভম ো এবং িভরদবদের িভরবিুদনর এ টি োিনোিোে ভ সোব প্রেোদনর সোদে
গুরুত্বিূর্ ুিেযপ্রমোর্গুদিোর মোদঝ ভবেযমোন বযবিোন কমোেদন এই িভরভস্থভি
প্রভিদবেনটি অবেোন রোখদি ইচ্ছভ । এই রিনিািগটি একটি ঝটিকা মূল্যায়নেি উিি রভরি
কনি বিরি কিা হনয়নি এোং প্রভাে সম্পনকগ একটি রেস্তারিি স্টারি প্রোনেি িরিেনিগ ১৬ টি
ওরিরিি রেিস্ব েৃটিনকাণ ডিনক িানেি অরভজ্ঞিাগুনল্াি একটি স্নযািশি ো সাংরক্ষপ্ত রচে
প্রোে কিা হনয়নি। এটি প্রিাব প্টদর এ টি রবে্ ৃ দপ্টলর েনয র িাপ্টব ডকারভি -১৯
সাড়াোে কার্িনম
গ
এোং িুেুিানি ওরিরিগুনল্ানক সহায়িা, সম্পৃি এোং অন্তভু ি
গ কিা র্ায়
ডস সম্পনকগ আপ্টরা গপ্টবষণা

রার ম

এবাং রবপ্টবচনা

রার ম

মূল রবষয়গুপ্টলাপ্ট

ধপ্টরপ্টে।
.
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ু প্টল

৩। গদবষণা পির

ও সীমাবি া

এই িরিরস্থরি প্ররিনেেেটি একটি ঝটিকা মূল্যায়নেি উিি রভরি কনি বিরি কিা হনয়নি, র্া
েুটি িািাোরহক গুণগি গনেষণাি সানি িরড়ি রিল্ঃ
এ টি কডস্ক ভিভি সােয-প্রমোর্ ি োদিোেনো
ু
এবং িেয প্রমোর্োভের মোদঝ ভবেযমোন
ফোরোদ র মূিযো়েন, ওরিরিগুনল্াি ডকারভি -১৯ সাংিান্ত অরভজ্ঞিাি উিি প্রকানশয প্রাপ্ত
িিয ও প্রমানেি রচে। গনেষণা েল্টি বেরশ্বক প্ররিেন্ধী অরিকাি আনন্দাল্নেি মূল্
ডস্টকনহাল্ডািনেি কানি প্রকারশি এোং অপ্রকারশি
কিাি অেুনিাি িাোয়।
ক োভিড -১৯ অ্র অভিমোরী

েযেম্পদ ির্ানল্াচোি
গ
িেয রচরিি

ীিোদব বোংিোদেে, নোইদিভর়েো এবং ক্তিম্বোবুদ়ের

ওভিভডগুদিোদি প্রিোব কফদিদে কস ভবষ্দ়ে প্রোেভম

িদবষ্র্ো। গনেষণা েল্গুনল্া োক্ষয-

প্রমাণ ির্ানল্াচোয়
গ
রচরিি রকিু িিয প্রমাণারেি ঘাির িূিনণি িেয রিেটি ডেনশি ১৬ টি
ওরিরিি আিা-কাঠানমাগি সাক্ষাৎকাি রেনয়রিল্। আিা-কাঠানমাগি সাক্ষাৎকািগুনল্া প্ররিটি
ডেনশি িািীয় স্তনিি অেল্াইে ড াকাস গরুনিি আনল্াচো ো এ জিরি িািা পররমাপ

রা

হনয়রিল্, ফযারেরলপ্টিশপ্টন রেল আইরিএ, এোং ডমাি ২৩ টি সাংগঠে ও প্ররিেন্ধী েযজি র্ািা
ওরিরিগুনল্াি সানি িরড়ি এোং সুরেিানভাগী, িািা এনি অাংশগ্রহণ কনিরিল্।

দডক রিরি

সােয-প্রমাণ প াদলাচনা
গ

গনেষণা েল্ প্রিাে সস্ট প্টহাল্ডার বা অাংশীোিনেি মািযনম এোং অেল্াইনে অেুসন্ধাে, মূল্
প্ররিেরন্ধ া রবষয়

ডিািগাল্ ও রিনসাস গডসন্টানিি মািযনম প্রমাণ সোি কনিনি। অরিরিি

িিয-প্রমানণি িেয িু ইিাি এোং রল্ঙ্কিইে বযবহার কনিনি। সয ে ল পররিাষা বযবহার

প্টর অেুসন্ধাে চালাপ্টনা হপ্টয়প্টে সেগুপ্টলা হপ্টলা: কনিাোভাইিাস, কনিাো, ডকারভি -১৯,
অরিমািী এোং প্রভাে, ভূ রমকা, িন্থা, োিা, চযানল্ঞ্জ, হস্তনক্ষি, ডপ্রাগ্রাম, গনেষণা, গনেষণা
এোং সাংগঠে, প্ররিেরন্ধিা, প্ররিেরন্ধিাসমূহ, প্ররিেন্ধী, অক্ষমিা, শ্রেণ প্ররিেন্ধী, েৃটি
প্ররিেন্ধী, ওরিরি, রিরিও , রল্ে ো ডিন্ডাি, প্ররিেন্ধী োিী, আরেোসী, মনোসামাজিক
প্ররিেন্ধী, েুজিেৃরিক প্ররিেন্ধী, মােরসক স্বাস্থয, শ্রেণ-েৃটি প্ররিেন্ধী। এই প্রমাণ ির্ানল্াচোটি
গ
আইরডএ- ৃ ট প্ররিেন্ধী েযজি সম্পরকগি ডকারভি -১৯ সাংিান্ত িিয আহিনণি মযারিাংনয়ি
উিি রভরি কনি বিরি কিা হনয়নি। েল্টি ডকারভি -১৯ রডেএরবরলটি রাইিে মরনির
( রিআিএম) এর অাংশ রহনসনে বিরি একটি বেরশ্বক িরিনিি উিিগুনল্াও ির্ানল্াচো
গ
কনিনি।১

১

প্রাপয েমপ্টয়র রি প্টর ে ল সডিাপ্টেপ্টির রবশদ রবপ্টেষণ
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সয ে ল োক্ষয-প্রমাণগুনল্া রেম্নরল্রিি মােেণ্ড িূিণ কিনি সপপ্টররেল সেগুপ্টলাপ্ট
ির্ানল্াচোয়
গ
অন্তভু ি
গ
রা হপ্টয়রেলিঃ

অে

িেয বো কফো োসাঃ ওরিরিগুনল্ানি ডকারভি -১৯ অরিমািীি প্রভাে, সাড়াোে এোং
িুেুিানি িানেি ভূ রমকা, কার্কি
গ
িন্থা এোং ওরিরিনেি সম্পৃিিাি ডক্ষনে োাঁিাসমূনহি
প্রমাণ।

সময় ালিঃ মাচট – রডপ্টেম্বর ২০২০
িাষািঃ ইাংপ্টরজে
প্র োেনোর অবস্থোাঃ সেিেীেভানে
গ
ল্ভয এোং অপ্রকারশি উিাোেগুনল্া মূল্ ডস্টকনহাল্ডাি
এোং রিআইরি ডপ্রাগ্রানমি অাংশীোিনেি মািযনম আমানেি সানি ডশয়াি কিা হয়।

দিৌদগারল

লেযরবন্ুিঃ রনম্ন এবাং মধয আপ্টয়র সদশেমূহ।

বাাংলাদদশ, নাইদেররয়া এবাং জেম্বাবুদয়র
ওরপরডগুদলার সাদথ প্রাথরম গদবষণা
প্রোেভম িদবষ্র্োর উদেেয ভেি ভনম্নভিভখি প্রদের উির কেও়েোাঃ “ক োভিড -১৯
অভিমোরী ীিোদব প্রভিবন্ধী নোরীদের সংিঠন এবং স্বল্প-প্রভিভনভিত্বেীি বযক্তিদের
সংিঠনস প্রভিবন্ধী বযক্তিদের সংিঠনগুদিোদ প্রিোভবি দরদে?”
এই প্রশ্নটি সাক্ষয-প্রমাণ ির্ানল্াচোি
গ
সময় সোি কিা িিয প্রমাণারেি মনিয রেেযমাে
ািানকি উিি রভরি কনি বিরি কিা হনয়নি: সাাংগঠরেক প্রভাে সহ ওরিরিনি ডকারভি -১৯
এি প্রািরমক ও ডগৌণ প্রভাে; ডকারভি -১৯ ডমাকানেল্ায় ওরিরিি ভূ রমকা রেিািণ
গ ; এোং রকিু
ওরিরি সাড়াোে প্রজিয়ায় ডকে েৃহিি ভূ রমকা িাল্ে কনিনি িা ডোঝা।

অনুেন্ধাপ্টনর মূল সক্ষেগুপ্টলা রেলিঃ
ওভিরডগুদিোর

মেমিো:
ু
প্রিাে োিা/সক্ষমিাগুনল্া রক রিল্?

ওভিভড-কের অগ্রোভি োদরর কেে এবং উদেেযাঃ এগুনল্া রক িরিেরিগি হনয়নি? র্রে হনয়
িানক িনে রকভানে এোং ডকে? ডর্ ডকানো অগ্রারিকানিি ডক্ষেসমূহ িুেিায় রচরিি রণ
িানেি কার্িনমি
গ
উিি কী প্রভাে ড নল্নি? ডকারভি -১৯ সাড়াোনেি ডক্ষনে িািা ডর্
িিনেি ভূ রমকা িাল্ে কিনি িাি রেষনয় এোং অেযােয প্রভােকনেি সানি ওরিরি-ডেি
সমন্বনয়ি রেষনয় এটি কীভানে র্ুি?
ওভিভড-কের িনয িানেি অগ্রারিকানিি ডক্ষেগুনল্ানি সম্পৃি িাকা এোং িানি কাি কিাি
সুনর্াগঃ অাংশীোরিত্ব কী ভূ রমকা িাল্ে কনিনি? িহরেনল্ি প্রািযিা? ডকারভি -১৯ সাড়াোে
প্রজিয়াি েকশা, োস্তোয়ে, ির্নেক্ষনণ
গ
অাংশগ্রহণ?
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প্রকল্প ডি ানিন্স েল্ র্িোি সাংিযা এোং/অিো আি গ-সামাজিক িাক্কা অেুর্ায়ী অরিমািী িািা
প্রভারেি ডেশগুনল্াি একটি েীর্ গিারল্কা প্রোে কনি।২ ডহল্পনিস্ক িিে এফরেরডও- এি সানি
ডেশগুনল্াি একটি সাংরক্ষপ্ত িারল্কা ডশয়াি কনি, এফরেরডও াপ্টদর িানীয় কার্াল্নয়ি
গ
সানি
সম্ভােয ও র্িার্িভানে িরড়ি িাকাি উিি রভরি কনি োাংল্ানেশ, োইনিরিয়া এোং
জিম্বােুনয়নক ডেনি ডেয়।
গনেষণায় অাংশগ্রহনণি িেয ওরিরিগুনল্াি একটি েীর্ গিারল্কা বিরি কিনি গনেষনকি েল্টি
প্রকল্প ডি ানিন্স গরুি এোং এ রসরিও এি স্থােীয় অর সগুনল্াি সানিও িিামশ গকনিরিল্।
েল্টি িিে একটি সাংরক্ষপ্ত িারল্কা বিরি কনিনি এোং রেম্নরল্রিি মােেনণ্ডি উিি রভরি কনি
সাংস্থাগুনল্া রেোচে
গ
কনিনিঃ প্ররিেন্ধী োিীনেি সেরেম্ন
গ
৫০% প্ররিরেরিত্ব; প্ররি ডেনশ অন্তি
একটি িািীয় আমনেল্া সাংগঠে; প্ররি ডেনশ প্ররিেন্ধী োিী এোং স্বল্প প্ররিরেরিত্বকািী
ডগাষ্ঠীনেি প্ররিরেরিত্বকািী কমিনক্ষ চািটি সাংগঠে; প্রর বরন্ধ ার িিে এোং িরিচয় ডগাষ্ঠীসহ
অাংশগ্রহণকািীনেি বেরচেয; এোং ডভৌনগারল্ক রেস্তাি।
রিেটি ডেশ ডিনক সেসম্মরিিনম
গ
চূ ড়ান্ত িারল্কাি অন্তভু ি
গ রিল্ প্ররিেন্ধী োিীনেি িাাঁচটি
সাংগঠে, রিেটি িািীয় আমরনেল্া ওরিরি, শ্রেণ-েৃটি প্ররিেন্ধী বযজিডেি েুটি সাংগঠে, িাউে
রসেনরাম এোং েুজিেৃরিক প্ররিেন্ধী বযজিডেি প্ররিরেরিত্বকািী েুটি সাংগঠে, আরেোসী
প্ররিেন্ধী বযজিডেি একটি সাংগঠে, অটিরস্টক েযজিনেি প্ররিরেরিত্বকািী একটি সাংগঠে,
মােরসক স্বানস্থযি অেস্থা এোং মনোসামাজিক প্ররিেন্ধী েযজিনেি একটি সাংগঠে এোং েুজি
প্ররিেন্ধী েযজিনেি প্ররিরেরিত্বকািী একটি সাংগঠে।
রেরভন্ন ডগাষ্ঠী কিিা স্বল্প প্ররিরেরিত্বশীল্ িাি মাো ডপ্রক্ষািি অেুসানি িরিেরিগি হয়, িাই
প্রকল্প ডি ানিন্স গরুনিি সেসযিা প্ররিটি ডেনশ ডকাে ডকাে ডগাষ্ঠীি উিি মনোনর্াগ
ডকন্দ্রীভূ ি কিনি হনে িাি সুিারিশ প্রোে কনি।
িদবষ্

েি প্রভিটি কেদে িোাঁে কেদ

ে়েটি

দর কমোি ১৬টি ওভিভডর সোেোৎ োর

কন়ে।৩ গনেষকিা

প্ররিটি সাংস্থাি সানি েুটি সাক্ষাৎকাি রেনয়রিনল্ে, র্া প্রায় ডেড় র্ন্টা স্থায়ী
রিল্। অরিকাাংশ ডক্ষনেই অাংশগ্রহণকািীনেি উিি সমনয়ি অরিরিি চাি এড়ানি এোং
মূল্যায়েকািীনেি ডিিা রেনেষণ কিা ও রিিীয় সাক্ষাৎকানিি িেয প্রস্তুরি ডেওয়াি িেয ির্াপ্ত
গ
সময় রেনি প্রিম এোং রিিীয় সাক্ষাৎকানিি মনিয এক সপ্তাহ েযেিাে িািা হনয়রিল্।
প্রিম সাক্ষাৎকানি একটি ডস্টারিনোিগ অেুশীল্ে রিল্, ডর্িানে অাংশগ্রহণকািীনেি অরিমািীি
আনগ (মাচগ ২০২০ এি িয় মাস আনগ) ডিনক শুু কনি, মাচগ ২০২০-িিেিী সময় ডিনক
েিগমাে সময় ির্ন্ত
গ িানেি প্ররিষ্ঠানেি র্াোিি মযাি কিাি িেয আমন্ত্রণ িাোনো হনয়রিল্।

২

প্রকল্প ডি ানিন্স গরুি রেম্নরল্রিি সেসযনেি রেনয় গটঠি: রে নিে কমেওনয়ল্ি অযান্ড
ডিনভল্িনমন্ট অর স, ইন্টািেযাশোল্ রিিঅযারেরল্টি অযাল্ানয়ন্স, রিিঅযারেরল্টি িাইিস ান্ড,
সাইিনসভািস, েযাশোল্ ইজন্ডনিোস রিিঅযােনল্ি উইনমে অযানসারসনয়শে ইে ডেিাল্ এোং ডসাশযাল্
ডিনভল্িনমন্ট িাইনিক্ট।
৩ জিম্বােুনয়নি েুটি মূল্ িািীয় আমরনেল্া ওরিরি িাকায় জিম্বােুনয়নি ডমাি িটি ওরিরিি সাক্ষাৎকাি
ডেওয়া হয়।
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রিিীয় সাক্ষাৎকািটি একটি প্ররি ল্ে িন্থা অেল্ম্বে কনিনি ডর্িানে উেীয়মাে রিম ো
রেষয়েস্তুগুরল্ আিও গভীিভানে অেুসন্ধাে কিা হনয়রিল্, ডর্মে- োাঁিাসমূহ, সুনর্াগসমূহ,
অাংশীোরিনত্বি উিি প্রভাে এোং প্রাপ্ত রশক্ষা। সাক্ষাৎকািগুনল্া মাইনিাস ি টিম এোং
িুনমি মািযনম েূি ডিনক ডেওয়া হনয়রিল্। প্রনয়ািে অেুর্ায়ী অেুোে এোং েযািযাি প্রোে কিা
হনয়রিল্, এোং সময় ও ইন্টািনেি ডিিাি িিচ িুরষনয় রেনি অাংশগ্রহণকািী ওরিরিনেি সামােয
রকিু প্ররিোে ডেওয়া হনয়রিল্।
প্ররিটি ডেনশ িািীয় স্তনিি অেল্াইে এ জিরি িািা আিা কাঠানমাগি সাক্ষাৎকািগুনল্া
জেভু ি আকানি ডেয়া হনয়রিল্, যার যারসরল্নিশে কনি আইরিএ। এ জিরি-গুনল্া স্থােীয়,
আিরল্ক, িািীয় ো আমরনেল্া ওরিরিগুনল্াি বেরচেযিানক একজেি কনি ডকারভি -১৯
অরিমািী রকভানে িানেি প্রভারেি কনিনি িা িাোি িেয সুনর্াগ কনি ডেয়। মূল্যায়ে েল্টি
েুটি এ জিরি ডি অাংশ রেনয়রিল্ এোং প্ররিরল্রি রিেটি এ জিরিি সেগুনল্াি িেযই প্রোে
কিা হনয়রিল্। এই এ জিরি গুনল্া ডিনক প্রাপ্ত িিয আইরিএ িানেি চল্মাে অরিমািী
কার্িনমি
গ
অাংশ রহসানেও েযেহাি কিনে।
সাক্ষাৎকাি এোং এ জিরি-গুপ্টলা োাংপ্ট র
িাপ্টব রলরপবদ্ধ ও রেনেষণ কিা হনয়রিল্, এোং
ল্া ল্গুনল্া রল্নি িািা হনয়রিল্। অাংশগ্রহণকািী ওরিরি এোং প্রকল্প ডি ানিন্স গরুিনক
িসড়া সম্পনকগ মিামি ডেওয়াি িেয আমন্ত্রণ িাোনো হনয়রিল্, ডসসে মিামি গৃহীি এোং
অন্তভু ি
গ কিা হনয়রিল্।৪

পির গ

সীমাবি া

প্রমাণ ির্ানল্াচো
গ
িয় রেনেি মনিয সীমােি রিল্। এি মানঝ প্রমানণি মাে রেণয়গ কিাি িেয
েযেিাে সম্পূণরূনি
গ
মযারিাং কিা সম্ভে হয়রে।৫ এই ির্ানল্াচোটি
গ
ইাংনিজিনি এোং
এল্এমআইরস সম্পরকগি হনয় মাচগ ২০২০ ডিনক রিনসম্বি ২০২০ ির্ন্ত
গ প্রকারশি ো অপ্রকারশি
উিাোনেি মনিয সীমােি রিল্।
সম্পনেি সীমােিিাি কািনণ, গনেষণা েল্টি প্ররিেন্ধী োিীনেি ওরিরি, িািীয় আমরনেল্া
ওরিরি, এোং স্বল্প প্ররিরেরিত্বমূল্ক প্ররিেন্ধী েযজিনেি ওরিরি সহ রিেটি ডেশ িুনড় মাে
ডষাল্টি ওরিরিি সাক্ষাৎকাি রেনয়নি (িাাঁচটি োাংল্ানেশ ডিনক, িাাঁচটি োইনিরিয়া ডিনক এোং
িয়টি জিম্বােুনয় ডিনক)। এই দ্রুি মূল্যায়নেি ল্া ল্গুরল্ িাই রিেটি ডেনশি সকল্ ওরিরিি
অরভজ্ঞিাি প্ররিরেরিত্ব কনি ো।

৪

এই প্রর প্টবদপ্টন, সযখ্াপ্টন “সযেব ওরপরড-এর োক্ষাৎ ার সনয়া হপ্টয়প্টে” উপ্টেখ্ রা আপ্টে, সেগুপ্টলার
মাপ্টন হপ্টচ্ছ- এেব ওরডরপর পক্ষ সেপ্ট এ েন প্রর রনরধ োক্ষাৎ ার বা এফরডজেপ্ট অাংশ রনপ্টয়প্টেন।
সযখ্াপ্টন োক্ষাৎ ার বা এফজেরড সেপ্ট আলাদা আলাদা ফলাফল পাওয়া সগপ্টে, সেগুপ্টলাপ্ট এিাপ্টব
রবপ্টশরষ
রা হপ্টচ্ছ।
৫
একটি সম্পূণ গিিয প্রমাণারেি েযােিাে েকশাি িেয সািািণি 6-12 মাস ও েূযেিম 3 মাস প্রনয়ািে।
(ডেিুে: ডহায়াইি, এইচ, আল্োস,গ রে, গািগাি, এম, এোং অেযােয। (২০২০) একটি কযাম্পনেল্ প্রমাণ এোং
েযেিাে মযাি বিরিি িেয রেনেগশো। কযাম্পনেল্ িিরিগি ির্ানল্াচো।
গ
১৬:ই ১১২৫)।
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ওরিরি-ডেি প্রেি েমুো বেরচেযময় হপ্টলও রেরভন্ন িিনণি ওরিরিি ডর্ উনেিনর্াগয বেরচেয
িনয়নি িানেি সোি প্ররিরেরিত্ব কনি ো। অিএে এই ল্া ল্গুনল্া োিীনেি ওরিরি ও স্বল্প
প্ররিরেরিত্বকািী ডগাষ্ঠীগুরল্ি িেয, অিো সািািণভানে ওরিরিগুনল্াি িেয অেেয রকো িা
রেিািণ
গ
কিা সম্ভে েয়। সিকারি প্ররিরেরিনেি মনিা অেযােয গুুত্বিূণ গডস্টকনহাল্ডািনেি
সাক্ষাৎকাি ডেওয়াও সম্ভে রিল্ ো।
সমস্ত িিয েূি ডিনক সাংগ্রহ কিা হনয়রিল্। েুেল্গ সাংনকি এোং েূিেিী ডর্াগানর্াগ সম্পকগ গনড়
ডিাল্াি ডক্ষনে এোং শািীরিক প্রকাশভেী ডোঝাি ডক্ষনে েযজিগিভানে গনেষণা িরিচাল্োি
িু ল্োয় রকিু োড়রি সীমােিিা সৃটি কিনি িানি।
রকিু সাক্ষাৎকাি োাংল্ায় ডেওয়া হনয়রিল্ এোং োস্তে সমনয় িা ইাংনিজিনি েযািযা কিা
হনয়রিল্। রকিু অাংশগ্রহণকািী স্পশ-ইশািা
গ
ভাষা এোং ইশািা ভাষায় অেুোনেি সাহার্য
রেনয়নিে। অেুোে এোং েযািযাি ডক্ষনে রকিু অি গহারিনয় ডর্নি িানি এোং ভু ল্ অেুোে/ভু ল্
েযািযা হনি িানি, র্রেও অাংশগ্রহণকািীনেি সানি অি গর্াচাই কনি এোং মুনিি অরভেযজি
ডেনি গনেষকিা রকিুিা হনল্ও ভািসাময েিায় িািনি ডিনিনিে । এোিাও সাক্ষাৎকানিি
আনগ সাক্ষাৎকাি প্রদানকািীনেি এোং ডোভাষীনেি কানি প্রশ্ন িাঠানো হনয়রিল্।

স ারিড-১৯ এর ারপ্টণ বযবো-বারণপ্টেয অবনর ঘিপ্টল এরলো ার খ্ামার-বযবো পুনরায় চালু
েনয ইন ্ লুরেি রফউচাে টএর েহায় া সপপ্টয়রেপ্টলন।© Light for the World / InBusiness
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রা

৪। পিিূ রমিঃওরপরডগুদলার দ ারিড১৯-পূব গঅ্বিা
অভিমোরীর আদি, এই ঝটি ো মূিযো়েদনর িনয সোেোৎ োদর অংে কনও়েো
ওভিভডগুদিো মূিি প্রভিবন্ধী বযক্তিরো োদি সমোনিোদব সমোদির সেসয ভ দসদব
বসবোস রদি িোদর িোদের কসই অভি োর আেোদ়ের িনয সদেিনিো বৃক্তি,
আডদিোদ ভস এবং কসবো প্রেোদনর ভেদ মদনোভনদবে রভেি।
প্ররিেন্ধী মােুনষি মনিয িিয আোে প্রোে, সহায়ক প্রর্ুজি প্রোে এোং িিয ও প্রমাণ সাংগ্রহ
কিার সক্ষপ্টে রকিুিা হনল্ও ওরিরিগুনল্াি ভূ রমকা রিল্। োাংল্ানেনশ ওরিরিগুনল্া প্ররিেন্ধী
েযজিনেি সিকাি প্রেি অি-সহায়িা
গ
প্রারপ্তনিও সহায়িা কিরিল্।
সাক্ষাৎকানি অাংশ ডেওয়া ডেরশিভাগ ওরিরিই স্বিন্ত্র প্রকল্প কার্িনমি
গ
িেয স্বল্পনময়ােী
প্রারিষ্ঠারেক অেুোে, এোং/অিো প্ররিেন্ধী েযজিনেি এোং িানেি িরিোনিি কাি ডিনক িাওয়া
সেসযিে র , কনিানিি
গ
ডসাশযাল্ রিস্পেরসরেরল্টি (রসএসআি) ডিনক প্রাপ্ত অেুোে এোং
িােরল্ক ান্ডনিইরসাং( িহরেল্ গঠে) ইনভনন্টি উিি রেভগি কনি িানেি কার্িম
গ
িরিচাল্ো
কিি। ওরিরি-ডেি িেয িাকা িহরেল্ ো ানন্ডি িরিমাে ও িরিসনিি সীমােিিা িানেিনক
অরিমািীিরেি অিবেরিক
গ
িাক্কাগুনল্াি কানি রেনশষভানে সব ায়দায় সফপ্টল ও অপ্রস্তুি
কনি ডেয়।
প্রভিবন্ধী অভি োদরর িনয ইউএনভসআরভিভড-এর িিভির সোদে সোমঞ্জসয করদখ,
অদন ওভিভড অন্তিভ ুক্তির কেদে ভবেযমোন বোাঁিোগুদিো ভেভিি এবং অিসোরদর্র িনয
সর োর, কবসর োভর খোি, সুেীি সমোি সংিঠন (ভসএসও) এবং প্রভিবন্ধী বযক্তিদের
সোদে িভ়িি ভেি। র্াইনহাক, ওরিরিগুনল্াি িেয িাকা িহরেনল্ি িরিমাণ ও িিনণি
সীমােিিা, োগরিক িমানয়নিি স্থাে সাংনকাচে এোং োড়নি িাকা িটিল্ রেরিরেিােগুরল্
ওরিরিনেি প্রারিষ্ঠারেক সক্ষমিা বিরি এোং রেসরিৃি ডকৌশল্ োস্তোয়েনক োাঁিাগ্রস্ত কনি
ডিানল্।
২০২০ সানল্ি মাচগ মানস র্িে ডকারভি -১৯ অরিমািীি প্রনকাি েৃজি িায়, খ্ন ল্কিাউে
ডেয়া হয় র্া অনেক ওরিরিনক কনয়ক মাস িনি িানেি কার্িম
গ
কমানি ো েন্ধ কনি রেনি
োিয কনি। অরিমািীটিি প্রিম কনয়ক মানসি বেরশিয রিল্- িাক্কা ও রেভ্রারন্ত, ওরপরড ও

প্রর বন্ধী বযজিপ্টদর েনয অরভগময

িমযানি প্রেি িনিযি সীমােিিা এোং প্রিযন্ত অিনল্
েসোসকািী প্ররিেন্ধী েযজিনেি সানি ডর্াগানর্ানগ অসুরেিা।
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৫। ঝটি া মূলযায়দনর ফলাফল
ফলাফল ১:
প্রভিবন্ধী বযক্তিবি ুএবং ওভিভডগুদিো েুদ োি
ু িভর ল্পনো এবং সো়িোেোন প্রক্তক্র়েো কেদ
ভবিুি িোদব বোে িদ়ি ভিদ়েভেি। একই সানি, অরিমািী ডেিা রেনি শুু কিাি সানি সানি
অনেক ওরিরি অেল্াইনে সিকারি কমকিগ
গ ানেিনক িানেি কািকনমিগ সানি িরড়ি িাকাি
িেয অেুনিাি কনিও ডকানো িোে িায়রে। রকিু প্রমাণ আনি ডর্ ওরিরিগুনল্া একইভানে
অেয ডেশগুনল্ানিও অরিমািী সাড়াোে িরিকল্পো, োস্তোয়ে এোং ির্নেক্ষণ
গ
ডিনক োে িনড়
রগনয়নি ( আইরিএ, ২০২০রস)।

োক্ষা
াপ্টর অাংশ সনয়া র েু ওরপরড-এর প্রর রনরধরা এমন র েু উদাহরপ্টণর োও
োরনপ্টয়প্টেন সযখ্াপ্টন অরিমািী চল্াকাল্ীে সমনয় কারিগিী সহায়িা িাোি অেুনিাি কনি,
এোং ডেরশিভাগ ডক্ষনে প্ররিেন্ধী েযজিনেি সম্পনকগ িিয িােনি সিকাি িানেি সানি
সজিয়ভানে ডর্াগানর্াগ কনিরিল্। অরভজ্ঞিাি িািনকযি
গ
কািে রহনসনে েল্া র্ায়, হয়ি সিকাি
রকিু ওরিরিি সানি িরড়ি রিল্ এোং অেযনেি সানি িরড়ি রিল্ ো, িাই। উোহিণস্বরূি,
রিেটি ডেশ িুনড় েুজি প্ররিেন্ধী েযজিনেি সানি কাি কিা ওরিরিগুনল্াি ডক্ষনে অেযােয
ওরিরিি িু ল্োয় অরিমািী চল্াকাল্ীে সিকানিি সানি কম সম্পৃিিা ডেিা র্ায়। এই গনেষণা
এোং অেযােয স্থাে ডিনক, ডকাে ডকাে ডক্ষনে সিকাি কিৃক
গ ওরিরি-ডেি অন্তভু ি
গ কিা
হনয়রিল্ িাি উোহিণগুনল্া হনি:
জিম্বােুনয়ি একটি সিকারি মন্ত্রণাল্য় প্ররিেন্ধী োিীনেি একটি সাংস্থাি সনে ডর্াগানর্াগ কনি
স্বাস্থয কমীনেি িেয ইশািা ভাষা প্ররশক্ষনণি অেুনিাি িাোয়, র্ানি িািা ডকারভি -১৯
অরিমািীি সময় এোং ভরেষযনি মােরেক সাংকি উভয় ডক্ষনেই শ্রেণ প্ররিেন্ধী েযজিনেি সানি
ডর্াগানর্াগ কিনি সক্ষম হয়।
ডসন্টাি ি রসটিনিেস উইি রিিএযরেরল্টিস (রসরসরি) এোং েযাশোল্ করমশে ি িািসেস
উইি রিিএযরেরল্টিস (এেরসরিিরিউরি) কিৃক
গ আনয়াজিি একটি ডস্টকনহাল্ডাি ড ািানমি
মনি, োইনিরিয়া সিকাি প্ররিেন্ধী েযজিনেি ডকারভি-১৯ টিকা প্রারপ্তি ডক্ষনে অগ্রারিকাি
ডেোি িেয ২০২১ সানল্ি ডম মানস িািীয় ওরিরিগুনল্াি সানি কাি কনিনি েনল্ িাো ডগনি
(ডকায়ারল্টিটিভ মযাগাজিে, ২০২১)।
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ফলাফল ২:
েুদ োি
ু িভর ল্পনো এবং সো়িোেোন প্রক্তক্র়েোর মূি িভরদষ্বোগুদিো কেদ

প্রভিবন্ধী

বযক্তিদের বোে িদ়ি োবোর অ্রিো দমা াদবলায় ওভিভডগুদিো এ টি গুরুত্বিূর্ ু
িূ ভম ো িোিন দরদে। প্ররিেন্ধী েযজিনেি উিি সেনচনয় মািাত্মক প্রভানেি অনেকগুনল্াই
র্নি োপ্ট

েুনর্াগ
গ িরিকল্পো ও সাড়াোে েযেস্থা ডিনক প্ররিেন্ধী েযজি ও ওরিরি-ডেি োে

ডেওয়াি

নল্। েুনর্াগ
গ িরিকল্পোয় সিকাি ও মােরেক েহায় া কমীিা ওরিরিগুনল্াি সানি

সজিয়ভানে কাি কিা ডিা েূনি ো , অপ্টন

ওরপরডই প্রর বন্ধী বযজিপ্টদর ো
পযাপ্তিাপ্টব
ট
রচন্তা না প্টর সনয়া নীর গ রেদ্ধান্তগুপ্টলার ফলাফল সমা াপ্টবলা রপ্ট
রগপ্টয় রহমরশম সখ্প্টয় যায়। অনেক ওরিরি প্ররিেন্ধী েযজিনেি রবষয়গুপ্টলা ির্াপ্তভানে
গ
রেনেচোয় না রনপ্টয় ত রী রা েীরিগি রসিাসন্তর ু ফল প্রশরমি কিাি ডচিা কনি । এটি
প্ররিেন্ধী েযজিনেি অন্তভু জগ িনি িিরিগি েযেিােগুনল্ানক িু নল্ িনি এোং রকিু ওরিরি
প্ররিেরন্ধিাি োিেয মনিনল্ র নি আসাি িেয ডক্ষাভ প্রকাশ কনি। প্ররিেন্ধী েযজিিা সজিয়
োগরিক, র্ানেি িেনসোয় সমাে অাংশগ্রহণ এোং সুরেিা িাওয়াি অরিকাি িনয়নি , িািা এি
িরিেনিগ সহায়িাি রেজিয় প্রািক রহনসনে রেনেরচি হওয়ায়

ারা ক্ষুব্ধ।

‘’ আমিা [ প্ররিেরন্ধিা অন্তভু জগ ি] এি উিি অরিকাি-রভরিক িন্থা অেল্ম্বে কিাি ডচিা কিরি।
আমিা চাই সাংসদ েদেয [এোং অেযােয ] ডস্টকনহাল্ডািিা েল্ুক ডর্, প্ররিেন্ধী েযজিনেি
অরিকাি িনয়নি। রকন্তু এিে এটি আমানেি আোিও রিিনে ডিনে রেনয়নি। এিা েল্নি রগনয়
ডর্, আমানেি িােয এোং েস্ত্র সাহার্য েিকাি। অরিকাি আনন্দাল্নেি ডক্ষনে এটি একটি িাক্কা
রিল্… আমিা আোি মােুনষি কানি িাোি এোং ডমৌরল্ক জিরেসগুনল্া ডচনয় ডচনয় োিেয
কানি র নি র্াজি। সুিিাাং এটি সরিযই একটি িাক্কা রিল্ র্া আমানেি রিিনে র রিনয়
রেনয়নি।”
জিম্বােুনয়ি প্ররিেন্ধী োিীনেি একটি সাংগঠনেি প্ররিরেরি।
প্ররিেন্ধী েযজি ও ওরিরিগুনল্াি সনে সিকানিি সীরমি সম্পৃিিা মূল্ িরিনষোগুনল্ানি
রেম্নরল্রিি প্রভাে ড নল্ঃ

থয অ্রিগময া:
অরিমািী সম্পনকগ সিকারি িিয প্ররিেন্ধী েযজিনেি কানি অরভগময রিল্ ো। ওরিরিগুরল্
অরভগময িনিযি িেয অযািনভানকরস কিাি, উৎিােে এোং প্রচানিি ডক্ষনে গুুত্বিূণ গভূ রমকা
িাল্ে কনিরিল্। টিরভ এোং ডিরিওনি সিকাি প্রেি িিয প্রায়শই শ্রেণ প্ররিেন্ধী েযজি, শ্রেণেৃটি প্ররিেন্ধী েযজি এোং সাংিযাগরিনষ্ঠি ভাষায় কিা েনল্ ো এমে েযজিনেি কানি অরভগময
রিল্ ো, িাই ওরিরিগুনল্া ডহায়ািসঅযানি (জিম্বােুনয় এোং োইনিরিয়ায়) এোং ড সেুনক
(োাংল্ানেনশ) িিয সিেিাহ কনি েযেিাে িূিণ কনি। েুজি প্ররিেন্ধী েযজিনেি ডক্ষনে ডকারভি ১৯ অরিমািী এোং সাংিমণ ডিানি কী েযেস্থা ডেওয়া উরচি ডস রেষনয় ওরিরিগুনল্া মা-োো
অিো িরিোনিি অেয সেসযনেি িিয প্রোে কনি। রিেটি ডেনশি সিকািই অেনশনষ
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অপ্রপ্টবশগময িিয এোং ডর্াগানর্ানগি সমসযা সাংনশািে কনিনি, রকন্তু আিও অন্তভু জগ িমূল্ক
িরিকল্পোি মািযনম উি িরিরস্থরি ডিাি কিা ডর্ি।

সামাজে

সুরো:

অনেক প্ররিেন্ধী েযজি সিকারি িােয এোং আরিক
গ সহায়িা ো সামাজিক সুিক্ষা িায়রে।
সামাজিক সুিক্ষা রস্কমগুনল্ানি অন্তভু জগ িি িনক্ষ অযািনভানকরস, রেনিনেি সীরমি সম্পে
রেনয় সহায়িা প্রোে এোং/অিো চারহোি মূল্যায়ে ও প্ররিেরন্ধিা সাংিান্ত িেয-উপাি োংগ্রহ
ডিনক রবপনন পযন্ত
ট িিয সিেিাসহর মাধযপ্টম ওরিরিগুনল্া সিকাসরর োপ্টে
গুুত্বিূণ গভূ রমকা িাল্ে কনি।

াে

প্টর

ওরিরিগুনল্া অরিমািীি প্রিম েিনি আরিক
গ ও মােরসকভানে েুেগশাগ্রস্থ এবাং িােয ো আরিক
গ
সহায়িা না পাওয়া প্ররিেন্ধী েযজিনেি কাি ডিনক প্রচু ি সাংিযক অেুনিাি ডিনয়রিল্।
ওরিরিগুনল্া রিল্ িিয, িিামশ গএোং সহায়িাি একটি রেশ্বস্ত উৎস, সেনচনয় স্পিি োাংল্ানেশ
এোং জিম্বােুনয়নি, ডর্িানে প্ররিেন্ধী েযজিনেি রেেন্ধে ও রেিিনণ িিরিগি েযেিানেি কািনণ
সিকাি এোং অেযােয সাংস্থাি সহায়িা মােুনষি কানি ডিৌৌঁিায়রে।
সাক্ষাৎকানি অাংশ ডেওয়া ওরিরি প্ররিরেরিিা েনল্রিনল্ে ডর্ , অরিমািীি িূনে গওরিরি-ডেি
সিকাি এোং অেযােয মােোরিকাি কমীনেি েুনর্াগ
গ ঝুাঁ রক িরিকল্পোয় আিও ভাল্ভানে
অন্তভু ি
গ কিা হনল্ প্ররিেন্ধী েযজিনেি োে িনড় র্াওয়া এোং ওরিরি-ডেি উিি চাি ডিাি কিা
ডর্ি। অরিমািীটিি প্রািরমক ির্ানয়
গ সিকাি, অেযােয কমী এোং ওরিরিগুনল্াি মনিয সমন্বয়
হনল্ আনিা েক্ষভানে ল্ক্ষয রেিািনে
গ
সক্ষম হনিা এোং প্ররিেন্ধী বযজিডেি ডমৌরল্ক চারহোগুরল্
ির্াপ্তভানে
গ
িূিণ কিনি িািি।
িয়টি ওরিরি (োাংল্ানেনশ রিেটি, োইনিরিয়ায় েুটি, জিম্বােুনয়নি একটি) সিাসরি েগে অি গ
এোং/অিো িােয িযানকি প্রোে কনি সাহানর্যি অেুনিানিি সাড়া ডেয়। েুটি ডক্ষনে
(োইনিরিয়া এোং োাংল্ানেশ) ওরিরিগুনল্া সিকানিি সানি সমরন্বি ভানে িানেি রেেযমাে
সেসযনেি মানঝ ওরিরিসদর দ্বারা েহায় া রেিিনণি অিায়ে
গ
কনিনি। অেযােয চািটি ডক্ষনে,
ওরিরিগুনল্া েগে অি গএোং িােয সহায়িা রেিিনণি িেয ডেসিকারি িহরেল্ েযেহাি
কনিরিল্।
েগে অি গও িােয রেিিণ কার্িনমি
গ
সানি ওরিরি-ডেি িরড়ি কিা রকিুিা িটিল্ রিল্।
উোহিণস্বরূি, োাংল্ানেনশ একটি ওরিরিি অি গেহায় া প্রদান কিাি ডকানো িূে-গ অরভজ্ঞিা
রিল্ ো, িনে প্ররিেন্ধী বযজি-ডকজন্দ্রক একটি আইএেজিও এোং েৃহিি ওরিরিি সহায়িায় িািা
১৫৫ িে প্ররিেন্ধী েযজিসহ ৩০০ িে সামাজিকভানে োে িড়া োিী এোং িান্সনিন্ডাি
েযজিনেি রিজিিাল্ িিরিনি সামােয রকিু েগে অি গরেিিণ কনিে, র্ানেি অরিকাাংশই ক্ষুদ্র
েযেসা প্ররিষ্ঠাি িেয ডসই অি গেযেহাি কনিরিনল্ে। োাংল্ানেনশি একটি িু ল্োমূল্ক েৃহৎ
ওরিরি প্রায় ৫৮ ইউনিাি ( ৭০০০ িাকা) ৫৫০ টি এককাল্ীে েগে অি গসহায়িা রেিিণ কনি;
এোং োইনিরিয়ায় একটি ওরিরি িয়টি কাউজন্সল্ এল্াকা িুনড় প্রায় ৪০০০ প্ররিেন্ধী েযজিনেি
িেয িােয িযানকি রেিিণ কনিনি।
ডেরশিভাগ ওরিরিগুনল্ানি েড় আকানিি িােয এোং অি গসহায়িা প্রোে োস্তোয়নেি িেয
প্রনয়ািেীয় সম্পে এোং েযেস্থা সীরমি রিল্। জিম্বােুনয়ি একিে ওরিরি প্ররিরেরি আনল্াকিাি
কনিনিে ডর্ িানেি সাংস্থা এই কার্িমগুনল্া
গ
চারল্নয় ডর্নি িানিরে এোং উনিগ প্রকাশ
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কনিনিে ডর্ িািা হয়ি অেযাহি সহায়িাি প্রিযাশা োরড়নয় রেনয়নি। অেযােয ডেশ ডিনক প্রাপ্ত

োক্ষয-প্রমাণ একই প্রেণিা রেনেগশ কনি।
উোহিণস্বরূি, েরক্ষণ আরিকাি একটি ওরিরি অেুনিানিি সাংিযাি আরিনকযি কািনণ ির্াপ্ত
গ
োণ সিেিাহ কিনি অপারগ হনয় িনড়রিল্ (আইরিএ ২০২০ রি)। উগান্ডায় একটি িরিনি
৭০% উিিোিা েনল্রিনল্ে ডর্ সিকারি সহায়িা িানেি ডোঁনচ িাকাি চারহো িূিণ কিনি
িানিরে এোং র্রেও ডেরশিভাগ উিিোিািা মনে কনিে ডর্ ওরিরিগুনল্া িানেি িেয সহায়ক
রিল্, ২১% সম্পনেি সীমােিিা উনেি কনি েনল্ে ডর্ িাাঁিা মনে কনিে ওরিরি িুে একিা
সহায়ক রিল্ ো (এরডরড ইন্টারনযাশনাল, ২০২০)।
জিম্বােুনয় এোং োাংল্ানেনশ, ওরিরিগুনল্া রেেন্ধনেি সমনয় সিকাি এোং অেযােয প্রভােকনেি
িিরিগি েযিিাি
গ
কািনণ সৃি রেরিরেিানেি শূেযিা িূিনণি িেয িােয ও েগে অি গসহায়িা
প্রোে োস্তোয়ে কনিনি। োাংল্ানেনশ সযে ল প্ররিেন্ধী েযজিনেি সিকারি প্ররিেন্ধী
িরিচয়িে রিল্ ো িািা আরিক
গ সহায়িা রেনি িানিরে, এোং জিম্বােুনয়নি অনেক প্ররিেন্ধী
েযজি আরিক
গ ও িােয সহায়িা রেনি িানিরে কািণ প্ররিেন্ধী েযজিনেি িেয সহায়িা প্রোে
কিাি ডকানো িািীয় ডিিানেস রিল্ ো।
অরিমািী চল্াকাল্ীে সমনয় অেযােয ডেনশও সামাজিক সুিক্ষা ডিনক প্ররিেন্ধী েযজিনেি োে
ডেয়াি প্রমাণ িনয়নি। উোহিণস্বরূি, িারিসাংনর্ি প্ররিেন্ধী েযজিনেি অরিকাি রেষয়ক
অাংশীোি ( ইউএেরিআিরিরি ) ল্ক্ষয কনিনি ডর্ , অরিমািী চল্াকাল্ীে সমনয় সামাজিক
সুিক্ষা সুরেিা ডর্াষণা কিা ১৯৫টি ডেনশি মনিয মাে ৭৫টি ডেশ প্ররিেন্ধী েযজিনেি অন্তভু জগ িি
কিা উনেি কনিনি (ইউএেরিআিরিরি,২০২০)। ১৩৪ টি ডেনশি ২,১৫২ িনেি ডকারভি -১৯
প্ররিেন্ধী অরিকাি মরেিি িরিনি ডেিা ডগনি ডর্, উিিোিানেি মনিয মাে ৬ ৫৫% (১৩8)
িারেনয়নিে ডর্ সিকাি অরিমািী চল্াকাল্ীে সমনয় প্ররিেন্ধী েযজিনেি েগে আরিক
গ সহায়িা
প্রোে কনিনি এোং মাে ১২% (২৫8) িারেনয়নিে ডর্ প্ররিেন্ধী েযজিনেি সামাজিক সুিক্ষায়
অরভগমযিা রিল্ (ডেোে, ২০২০)।
আমরনেল্া সাংগঠেগুনল্াও অরিমািী সম্পরকগি িিয অরভগময কিনি অেুনিাি িারেনয়, ো
কমীনেি এোং প্ররিেন্ধী েযজিনেি স্বানস্থযি ঝুাঁ রক হ্রাস কিাি িেয িানেি কার্িমগুনল্া
গ
কীভানে
িরিেিগে কিনি হনে ডস রেষনয় িানেি অাংশীোি ওরিরি-ডেি কাি ডিনক িিামনশিগ প্রোনেি
িেয আহ্বাে ডিনয়নিে। জিম্বােুনয়ি একটি আমরনেল্া ওরিরি সিকানিি সানি সমন্বয় কনি
ওরিরি সেসযনেি েযজিগি সুিক্ষা সিঞ্জাম রেিিণ কনি র্ানি িািা রেিািনে কাি কিনি
িানি এোং সিকারি সহায়িা এোং িনিযি অরভগমযিাি উন্নয়ে র্িানি প্রিযন্ত অিনল্
সেসযনেি িািগ ড াে প্রোে কনি।

জেরবরি (দেন্ডার রিরি

সরহাংস া) দমা াদবলা:

ওরিরি গুনল্া ল্ক্ষয কনি ডর্, ল্কিাউনেি সময় এোং অিবেরিক
গ
অেস্থাি অেেরি হওয়াি িি
প্ররিেন্ধী োিী ও কেযারশশুনেি রেুনি জিরেরভ সাংিান্ত র্িোি ডেনড় রগনয়নি। জেরবরির

রশ ার বযক্তিদের প্রদ়েোিনী়ে স ো়েিো সরবরো

রদি ভিদ়ে ওভিভডগুদিো বোিোর

সম্মুখীন ়ে।
ওরিরি প্ররিরেরিিা িািণা রেনয়নিে ডর্ অরিমািীিরেি গভীি োরিদ্রয, উচ্চ মাোি
মােরসকচাি এোং িারিোরিক িীড়া প্ররিেন্ধী োিী ও কেযারশশুনেি রেুনি জিরেরভ েৃজিনি

30

বাদ সদওয়ার পররণর িঃ বাাংলাপ্টদশ, নাইপ্টেররয়া এবাং জেম্বাবুপ্টয়’র প্রর বন্ধী বযজিপ্টদর োংগঠন ও
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অেোে ডিনিনি এোং স্বামী ও িরিোনিি সেসযিা ল্কিাউনেি সময় আিও প্রকানশয প্ররিেন্ধী
োিী ও কেযারশশুনেি অিেযেহাি ও ডশাষণ কিনি ডিনিনি। এটি 'িায়ােৃি অরিমািী' এর

প্রমাণ ও একারিক ডেশ ডিনক িাওয়া প্ররিেন্ধী োিী ও কেযারশশুনেি রেুনি জিরেরভ ঝুাঁ রক
েৃজিি প্ররিনেেনেি সানি সামঞ্জসযিূণ।গ উোহিণস্বরূি, জিম্বােুনয়নি ডকারভি -১৯ এি সময়
প্ররিেন্ধী োিী ও কেযারশশুনেি রেুনি জিরেরভ েৃজিি প্ররিনেেে এোং সিকগোিগা এনসনি
(মাটিগে এোং অযানল্েেযাক, ২০২০; আইরসওরি জিম্বােুনয়, ২০২০)। ডকারভি -১৯ প্ররিেন্ধী
অরিকাি মরেিি িষণগ , ডর্ৌে রেিীড়ে এোং কিৃি
গ ক্ষ ও িরিোনিি সেসযনেি িািা হয়িারে সহ
প্ররিেন্ধী োিী ও কেযারশশুনেি রেুনি জিরেরভনি োিকীয় েৃজিি অসাংিয প্ররিনেেে িুনাঁ ি
ডিনয়নি (ডেোে, ২০২০)। রেশ্বিুনড় উিিোিািা িু নল্ িনিনিে ডর্, সিকাি প্ররিেন্ধী োিী ও
কেযারশশুনেি সুিক্ষাি ডকানো েযেস্থা ডেয়রে (আইরেি)।
অরিমািীি িূনে গিরিচারল্ি গনেষণায় ডেিা ডগনি ডর্ , প্ররিেন্ধী োিী এোং কেযারশশুনেি ডেল্ায়
িানেি র্রেি সহনর্াগী িািা সরহাংসিাি রশকাি হওয়াি সম্ভােো েুই ডিনক চািগুণ ডেরশ (িাঙ্কল্
এোং অেযােয,২০১৮ )। প্ররিেন্ধী োিী এোং কেযারশশুিা িানেি রল্ে এোং প্ররিেন্ধীত্ব উভনয়ি
প্ররি বেষমযমূল্ক মনোভানেি কািনণ সরহাংসিাি সম্মুিীে হওয়াি ডক্ষনে অরিক ঝুাঁ রকনি
িনয়নি। িািা রেনশষভানে ডসইসে অিিািীি ল্ক্ষযেস্তুনি িরিেি হনি িানিে র্ািা প্ররিেন্ধী
োিী ও কেযারশশুনেি ক্ষমিাহীে ও মর্াোহীে
গ
েনল্ মনে কনি, এোং ডসসে অিিািী র্ািা িানে
প্ররিেন্ধী োিী ও কেযারশশুিা সরহাংসিা রিনিািগ কিাি সক্ষপ্টে ো সাহার্য চাওয়াি ডেল্ায় ডকাে
ডকাে োাঁিাি সম্মুিীে হনি িানি ( আইআিরস,২০১৯)।
প্ররিেন্ধী োিীনেি সাংগঠেগুনল্া জিরেরভ সহায়িা িরিনষো প্রোেকািী সাংস্থাগুনল্াি সানি
ওরিরিগুনল্াি একনে কাি কিাি গুুত্বনক িু নল্ িনিনি। ডকউ ডকউ ডিাি রেনয় েনল্নিে ডর্,
প্ররিেন্ধী োিী ও কেযারশশুনেি িৃিকভানে ডসোোনেি িেয ওরিরিগুনল্ানি েিািকৃি
সম্পনেি সীমােিিিা িাকায় এনেি একনে কাি কিা েিকাি। অেযিা অরিমািী
চল্াকাল্ীে সমনয় প্ররিেরন্ধিা অন্তভু ি
গ িরিনষোি অভানেি কািণ রহনসনে অরিমািীি আনগ
জিরেরভ িরিনষো প্রোেকািী সাংগঠে এোং প্ররিেন্ধী োিীনেি সাংগঠেগুনল্াি মনিয সীরমি
সম্পৃিিানক রেনেগশ কনিনি। িািা ডসোি ডক্ষনে িরিনেশগি োিা, ডর্মে আশ্রয়নকন্দ্রগুনল্া
প্ররিেন্ধী োিী ও কেযারশশুনেি িেয শািীরিকভানে অপ্রনেশগময হওয়া এোং েৃটিভরেিরণি
োাঁিাসমূহ, ডর্মে অসম্মাে ও বেষময েুটিনকই উনেি কনিনি।
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রিেটি ডেনশি প্ররিেন্ধী োিীনেি সাংগঠেগুনল্া রেনষিাজ্ঞা চল্াকাল্ীে সময় গ্রামীণ এল্াকায়
প্ররিেন্ধী োিী ও কেযারশশুনেি রেুনি জিরেরভ- এি র্িো ডিাি কিনি ডস্বিায় েিিোরি ও
নল্া-আি কিাি িেয করমউরেটিি সেসযনেি উিি রেভগি কনি। ডস্বিানসেীিা সম্প্রোনয়
জিরেরভ ঝুাঁ রক সম্পরকগি িিয প্রচাি কনি এোং প্ররিেন্ধী োিীনেি েনল্ র্রে িািা সরহাংসিাি
সম্মুিীে হয় িনে িা ডর্ে িাোয়, ডস সময় ওরিরিগুনল্া স্বিন্ত্র ড াে কনল্ি মািযনম র্িোি
িিয সাংগ্রহ কনি, র্া সময় এোং সম্পে সানিক্ষ রিল্। এই িন্থাগুরল্ ডস্বিানসেীনেি এোং
জিরেরভ’র রশ ার েযজি র্ািা ড ানেি মািযনম সহায়িা চায় িাাঁনেি রেিািিাি ঝুাঁ রক োরড়নয়
ডিানল্, রেনশষি র্রে িািা অিিািীনেি সানি একই স্থানে আিক িানক। এই ঝুাঁ রকগুনল্া কিিু কু
উত্থারিি হনয়রিল্ এোং এগুনল্া রেয়ন্ত্রণ কিনি ওরিরিগুনল্া কিিা প্রস্তুি রিল্ িা স্পি েয়।
োাংল্ানেনশ একটি ওরিরি অরিমািী চল্াকাল্ীে সমনয় আরিক
গ েিোি রশকাি হনয়নিে এমে
প্ররিেন্ধী োিীনেি সাহার্য কিাি ডচিা কিনি রগনয় অেেয োাঁিাি কিা উনেি কনিনি ।
িরিোনিি সেসযনেি িািা িাি সিয় এোং প্ররিেন্ধী ভািা চু রি হওয়াি িি একিে মরহল্া
আত্মহিযা কনিে এোং ওরিরি আরিক
গ রের্ািনেি
গ
অেুরূি আনিা প্ররিনেেে ডিনয়নি।
অেযােয ডক্ষনে, ওরিরিগুনল্া অরিমািীি কািনণ েরিিগ োাঁিাগুনল্াি ল্শ্রুরিনি প্ররিেন্ধী োিী
ও কেযারশশুনেি উির্ুি িরিনষো গ্রহনেি িেয িাঠানো কটঠে েনল্ মনে কনিনি।
উোহিণস্বরূি, ভ্রমনণি েূিত্ব; অপ্রনেশগময িরিেহে; কাঠানমাগি অপ্রনেশগমযিা ো
বেষমযমূল্ক জিরেরভ িরিনষো; অসাংনেেেশীল্ িুরল্শ এোং আইরে ডসো; সেেব সহায়ক ো
র্ত্নকািীনেি সানি িাকাি প্রনয়ািেীয়িা র্ািা রকিু ডক্ষনে অিিািী হনি িানি; এোং জিরেরভ
িরিনষো োেকািী এোং ওরিরিগুনল্াি মনিয ডর্াগানর্ানগি অভাে- চল্াচনল্ রেনষিাজ্ঞাি সময়
আিও চযানল্জঞ্জাং হনয় ওনঠ। রকিু ওরিরি িারেনয়নি ডর্ িাাঁিা িহরেল্ ও কমীি অভানেি কািনণ
প্ররিেন্ধী োিী ও কেযারশশুনেি রেুনি জিরেরভি েরিিগ অরভনর্ানগ সাড়া রেনি অিািগ রিল্।
অেযিা র্ািা েিগমানে জিরেরভ কার্িম
গ
োস্তোয়ে কিনি, িািা কার্িম
গ
চারল্নয় র্াওয়াি িেয
প্রনয়ািেীয় িহরেনল্ি অভাে রেনয় উনিগ প্রকাশ কনিনিে।
‘’ডকারভি চল্াকাল্ীে সমনয় আমিা ডর্ অেল্াইে আনল্াচো শুু কনিরি িা এই রেষনয়
আমানেি ডোিগমযিা স্পি কনিনি ডর্ প্ররিেন্ধী োিীনেি মানঝ আত্মরেশ্বাসও ডেই [জিরেরভ
সম্পনকগ িিয ডশয়াি কিাি]। িািা িানেি করমউরেটিি মনিয ডর্সে োিািিা রচন্তাভােো এোং
অসম্মাে অেুভে কনি িাি কািনণ িািা ডসই সুরেিাগুনল্া েযেহাি কিাি সাহসও কিনি িানি
ো, রেনশষি র্িে এটি ডর্ৌে এোং জিরেরভ - এি সানি সম্পরকগি হয়। [এমে একটি মনোভাে
আনি ডর্] র্রে ডকউ আিোনক ডর্ৌে হয়িারে কনি, আিোি কৃিজ্ঞ হওয়া উরচি ডকউ
আিোি সানি র্ুরমনয়নি, [কািণ] আিরে কাঙ্ক্ষিি েে। "
নাইপ্টেররয়ার প্রর বন্ধী নারীপ্টদর োংগঠন।

রপয়ার সাদপািগ এবাং মানরস

স্বািয পররদষবা:

অরিমািীটি অপ্ররিেন্ধী েযজি এোং িূনেওগ র্ানেি মােরসক স্বানস্থযি দুবলট অেস্থা রেেযমাে রিল্
িানেি ও মনোসামাজিক প্ররিেন্ধী েযজি উভয়িনক্ষি িেযই মােরসক স্বাস্থয সম্পরকগি সাড়াোে
প্রজিয়াি উন্নয়নেি প্রনয়ািেীয়িা িু নল্ িনিনি। এটি ডকারভি -১৯ অরিমািীি সানি িাি িাইনয়
ডেওয়া প্ররিেন্ধী েযজিনেি অরভজ্ঞিাি উিি আইরিএ- এি িরিনিি মািযনম রেজিি কিা
হনয়নি, ডর্িানে প্ররিেন্ধী উিিোিানেি ৮২% েনল্নিে ডর্ , িািা অরিমািী-িূে গসমনয়ি ডচনয়
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ডেরশ উরিগ্ন, োভগাস ো রচরন্তি এোং প্রায় অনিক
গ উিিোিা উনিগ এোং হিাশাি িেয সহায়িা
ডচনয়নিে (আইরিএ, ২০২০এ)। ওভিভডগুদিো প্রো়েই প্রভিবন্ধী বযক্তি এবং িোদের
িভরবোদরর িনয িেয, ভি়েোর বো স
মী স ো়েিো এবং মোনভস স্বোস্থয স ো়েিোর মূি
উৎস ভেি।
রিেটি ডেশ িুনড় ওরিরিগুনল্া িানেি সেসযনেি েুেগশাি প্ররিনেেে প্রোে কনিনি এোং
প্ররিেন্ধী েযজিনেি িেয অোেুষ্ঠারেক সহকমী-সহায়িা (রিয়াি সানিািগ) ো মােরসক স্বাস্থয
িরিনষো প্রোনেি ডক্ষনে িানেি ভূ রমকা সম্পনকগ িারেনয়নি। একটি িাড়া অেয ডকানো
ওরিরিিই আেুষ্ঠারেক মােরসক স্বাস্থযনসো এোং মনো-সামাজিক ডসো প্রোনেি িূে গঅরভজ্ঞিা
রিল্ ো, রকন্তু িািা প্ররিেন্ধী েযজিনেি িানেি উনিগ ো েুভাগ েো রেনয় আনল্াচো কিাি িেয
অেল্াইনে রিয়াি সানিািগ ড ািাম এোং ডিরল্ন াে ডহল্পল্াইে স্থািে কনিরিল্ র্া অরিমািী
এোং প্রািয সহায়িা সম্পনকগ িিামশ গএোং িিয সিেিাহ কনিনি।
িাউে রসেনরাম, অটিিম, অেযােয েুজিেৃরিক প্ররিেরন্ধিা, এোং মনো-সামাজিক প্ররিেন্ধী
েযজিনেি িরিোনিি সেসয এোং িরিচর্াকািীিা
গ
ওরিরিগুনল্াি সানি িানেি েরিিগ মােরসক
স্বাস্থয সমসযা রেনয় আনল্াচো কনি এোং েুজি প্ররিেন্ধী েযজি র্ািা েীর্ সময়
গ
োরড়নি আেি
িানক, ুটিনে িরিেিগে, িটিল্ স্বাস্থয িিামশ গডোঝাি ডচিা, মােুনষি সানি সীরমি ডর্াগানর্াগ
এোং অরিমািীিরেি সািািণ অরেিয়িাি কািনণ রেনশষভানে অরস্থি রিনল্ে িানেি র্ত্ন
ডেোি িেয িিামশ গরেনি িািা ওরিরি-ডেি সানি ডর্াগানর্াগ কনি। ওরিরিগুনল্া িরিোনিি
সেসযনেি এোং িরিচর্াকািীনেি
গ
সহকমী-সহায়িা (রিয়াি সানিািগ) প্রোনেি িেয প্ল্যাি ম গ
প্ররিষ্ঠা কনিরিল্, অিো িািা ডিরল্ন ানে সহায়িাি িেয অেুনিানি সাড়া রেনয়রিল্।
জিম্বােুনয়ি েুটি ওরিরিনি ডেিা ডগনি ডর্ েুজি প্ররিেন্ধী রশশুিা র্ািা ল্কিাউনেি িনি ডকনন্দ্র
র নি এনসনি িািা অনেক ডেরশ চযানল্জঞ্জাং আচিণ কনিনি। ডকনন্দ্রি কমীিা এই োিাি সানি
রকিুিা মারেনয় রেনি সক্ষম হনল্ও, িানেি কানি অরিরিি রেনশষজ্ঞ সহায়িা ল্ানভি মি

েম্পদ-সাংস্থাে রিল্ ো। সাক্ষাৎকানি অাংশ ডেওয়া ওরিরি প্ররিরেরিনেি ডকউই উনেি
কনিেরে ডর্, সিকাি িানেি সানি অরিমািী চল্াকাল্ীে সমনয় মাোেসই োিগা ডপ্রিণ ো েুজি
প্ররিেন্ধী েযজিনেি িরিোি ও র্ত্নকািীনেি সহায়িা োনেি রেষনয় িিামশ গকনিরিল্ রকো।

স ারিড-১৯ চলা ালীন েমপ্টয় মরল ও ার পররবারপ্ট ইন ্ লুশন রফউচাে টএর আও ায়
েহায় া ও াররগরর প্ররশক্ষণ প্রদান রা হয়।. © ব্র্যা
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াৎক্ষরণ

োণ

দ স োরড ১:
নোইদিভর়েো়ে মোনভস

স্বোদস্থযর অবস্থো এবং মদনা- সোমোক্তি

প্রভিবরন্ধিো ভনদ়ে ভে রোইিস ওমযোন-এর

োি।

অরিমািীি আনগ, রশ িাইিস ওমযাে োইনিরিয়ায় মােরসক স্বানস্থযি অেস্থা এোং
মনোসামাজিক প্ররিেন্ধী েযজিনেি িেয মােোরিকাি-রভরিক আইে কিাি িনক্ষ
অযািনভানকরস; ডিরল্ন াে ডহল্পল্াইনেি মািযনম মােরসক স্বাস্থয ডসো প্রোে; এোং একটি
অেল্াইে প্ল্যাি নম গিু ল্স, সম্পে, ডিিারিস্ট এোং িিামশোিানেি
গ
অরভগমযিা প্রোনেি
রেনক মনোরেনেশ কনিরিল্। র্িে অরিমািী শুু হয়, িািা মােরসক স্বাস্থয িরিনষোি চারহোয়
হঠাৎ এোং দ্রুি েৃজি ডেিনি িায়, এোং সাংস্থাটি িমেিমাে
গ
উরিগ্ন এোং হিাশাগ্রস্ত েযজিনেি
সাহার্য কিাি িেয িানেি ডিরল্ন াে ডহল্পল্াইে সম্প্রসািনণি রেনক মে ডেোি রসিান্ত ডেয়।
িািা েুটি ডিাি অেুোে রেনয় িানেি ডিরল্ন াে ডহল্পল্াইে ডিাল্ রি কনিে, প্ররিরেে ২৪ র্ন্টা
চাল্ু কনিে এোং রেেযমাে মনোরেজ্ঞােী এোং িিামশোিানেি
গ
সাংিযা োরড়নয় িরিনষোটি
সম্প্রসািণ কনিনি। এিাড়াও িািা িানেি ডসোনক এমে একটি সাংস্থাি সানি র্ুি কনিনি র্ািা

সযৌন েরহাংে ার “োয়াবৃ অর মারী”, সযিা সেপ্টগ উঠপ্টে ার স্বী ৃ র রদপ্টয়, ডর্ৌে
সরহাংসিার রশ ার োিী ও কেযারশশুনেি মােরসক স্বাস্থয এোং মনোসামাজিক সহায়িা প্রোে
কনি িানক। অরিমািীটিি প্রিম ৯মানস সাংগঠেটি িাি অযািনভানকরস কার্িম
গ
অনেকাাংনশ
েন্ধ কনি ডেয়, আাংরশকভানে , িািা এটি কনিনি িানেি মােরসক স্বাস্থয ডসো সম্প্রসািনণি
রেনক মনোরেনেশ কিাি িেয, রকন্তু এিাড়াও িািা এিা উিল্রি কনিনি ডর্ আইে প্রণয়নেি
িনক্ষ অযািনভানকরস কিাি িেয এটি সেনচনয় কার্কি
গ
সময় েয়। ২০২০ সানল্ি অনক্টােনি,
প্ররিেন্ধী অরিকাি িহরেনল্ি অিায়নে
গ
, রশ িাইিস ওমযাে োইনিরিয়াি মােরসক স্বাস্থয আইনেি
রবল সাংিান্ত অযািনভানকরস কাি িুেিায় শুু কনি এোং মােরসক স্বানস্থযি অেস্থা ও মনোসামাজিক প্ররিেন্ধী েযজিনেি সেল্ফ-অযাডপ্টিাপ্ট ি হওয়াি িেয প্ররশক্ষণ রেনি শুু কনিে।
গি ৯ মানস মােরসক স্বাস্থয সাংকনিি সম্মুিীে হািাি হািাি মােুনষি চারহো িূিনণি ডচিা
কিাি অরভজ্ঞিা িানেিনক মােরসক স্বাস্থযনসোি িিরিগি েযেিােগুনল্া িু নল্ িিনি সাহার্য
কনিনি।
(( মােরসক স্বানস্থযি রেষনয় )ডকাে আইে ো িাকাি িরিণরি ডেিরিল্াম। আইে িাকনল্ িা িিি
কনি ডেিাি িেয, এটি সরিযই কিিা সহেশীল্ িা ডোঝাি িেয এটি িুে উির্ুি সময় রিল্।

অর মারী চলা ালীন েমপ্টয় অরিকাসরর প্রর সম্মােসবাধ রপ্টয়প্টে এমে মােরসক স্বাস্থয
আইে িািা আমরা আরও িাপ্টলািাপ্টব পরররির সমা াপ্টবলা রপ্ট পার াম ।
৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫সিকানিি সানি একটি অাংশীোরিত্ব, অিো সিকাি [রেনিই] এটি [মােরসক স্বাস্থয
িরিনষোি মািযনম আনিা ডেরশ মােুনষি কানি ডিৌৌঁিাে] কিনি সক্ষম হনিা । সুিিাাং এটি
িিরিগি সমসযাগুরল্নক োরড়নয় িু নল্নি। আমিা েুঝনি ডিনিরি ডকে রসনস্টমটি টঠক কিা
এি গুুত্বিূণ।গ এই েযেিােটি েূি কিাি প্রনচিায়, র্রে আমিা আমানেি সীরমি সম্পে এোং
ক্ষমিা রেনয় এই েযেিােটি েূি কিনি চাই িনে িা র্নিি হনে ো। ' '
অেযােয ওরিরিগুনল্াি মনিা, রশ িাইিস ওমযাে িানেি িহরেনল্ি স্থারয়ত্ব এোং োইনিরিয়ায়
মােরসক স্বানস্থযি উিি েিু ে কনি মনোরেনেশ কিা অেযাহি িাকনে রকো িা রেনয় এিেও
উরিগ্ন।
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“আমিা সরিযই উরিগ্ন ডর্, ল্কিাউনেি সময় মােরসক স্বানস্থযি [প্রভাে] ডর্ িাৎির্ গিু নল্ িিা
হনয়রিল্ িা মােুষ রহনসনে আমিা ভু নল্ র্াে। মােরসক স্বানস্থযি ডক্ষনে সূক্ষ্মেরশিা
গ , উনিিো
এোং উৎসানহ ভািা িিাি েযিানি আমিা সরিযই উরিগ্ন।
িহরেল্ আসা অেযাহি িাকনে রক ো িা রেনয়ও আমিা উরিগ্ন ... আমিা ডর্ কািটি িমাগি
কনি র্াজি িা রক আমিা িনি িািনি সক্ষম হে, োরক এটি কটঠেিম সমনয় িনয় র্ানে? (
স্কুল্ েন্ধ িাকাি সময় অ্ন্তিু গজিমূল রশো কার্িম
গ
উনেিনর্াগযভানে হ্রাস ডিনয়রিল্।
ওরিরিগুনল্া প্ররিেন্ধী রশশুনেি রশক্ষা ও সামাজিক িীেনে অন্তভু জগ িি রেষনয় ডিরিও এোং
ডসাশযাল্ রমরিয়ায় োিগা প্রচাি কিনি িানক এোং িািা প্ররিেন্ধী রশশু ও িানেি িরিোনিি সানি
সিাসরি ডর্াগানর্াগ কনি। রকন্তু রকিু ওরিরি প্ররিরেরি উনিগ প্রকাশ কনিনিে ডর্ েূিেিী রশক্ষা
প্ররিেন্ধী রশশুনেি িেয অন্তভু জগ িমূল্ক হয়রে, এোং প্ররিেন্ধী রশশুনেি, রেনশষ কনি েুজি
প্ররিেন্ধী রশশুনেি িেয স্কুনল্ র নি র্াওয়া আিও চযানল্জঞ্জাং হনি িানি।
স্কুল্ েন্ধ িাকায় িয়টি ওরিরিনক (জিম্বােুনয়নি রিেটি, োাংল্ানেনশ েুটি, োইনিরিয়ায় একটি)
িানেি প্ররিেন্ধী-অন্তভু জগ িমূল্ক রশক্ষাি কার্িম
গ
েন্ধ কনি রেনি হনয়রিল্। রকিু রকিু ডক্ষনে,
প্রায়ই োিানেি চানি িনড় ওরিরিগুনল্া রেেযাল্নয় রশক্ষা কার্িনমি
গ
িেয েিাি ৃ
অরিমািী সাড়াোে কার্িনমি
গ
িেয িুেঃেিাি কনি।

সম্পে

রকিু ওরিরি িানেি ডকন্দ্রগুনল্া েন্ধ হনয় র্াোি কািনণ েুজি প্ররিেন্ধী েযজিনেি িেয রশক্ষা ও
প্ররশক্ষনণি েযেস্থা েন্ধ কনি রেনি োিয হয় এোং অনেক িরিোনিি কানি েূিেিী রশক্ষা গ্রহনেি
মি প্রর্ুজি রিল্ ো।
েুটি ওরিরি (একটি জিম্বােুনয়নি, একটি োইনিরিয়ায়) উনেি কনিনি ডর্ প্রিম ল্কিাউে শুু
হওয়াি এক েিি িনিও অটিিম এোং িাউে রসেনরাম তবরশষ্ট েম্পন্ন অনেক রশশু এিেও
ওরিরি ডকনন্দ্র র নি আনসরে।
এ ডিনক ডোঝা র্ায় ডর্, বুজদ্ধ প্রর বন্ধী রশশুপ্টদর রশক্ষাি রেনক রফররপ্টয় আনার রবষপ্টয়

মপ্টনারেনেশ ো কিনল্ ও অোয়ন
ট
না রপ্টল িািা অরিমািী িািা েীর্নময়ানে
গ
ও অসমভানে
প্রভারেি হনি িানি। ( নেিুে- Human Rights Watch, 2021; Meaney-Davis and
Wapling, 2020 )

ফলাফল ৩:
ওভিভড-গুদিো সর োদরর োে কেদ আরও কবভে প্রভিবন্ধী-অন্তিভ ুক্তিমূি সো়িোেোন
কিদি অযোডদিোদ ভসর কেদে এ টি গুরুত্বিূর্ ুিূ ভম ো িোিন দরদে। অরিমািীি
আনগ সিকািগুনল্াি সানি ওরিরিগুনল্াি অযািনভানকরস সম্পৃিিা মূল্ি প্ররিেন্ধী মােুনষি
অরিকাি িূিনণি িেয আইে ও েীরি োস্তোয়নেি উন্নরিি উিি মনোরেনেশ কনিরিল্।
অরিমািীি প্রিম িয় ডিনক েয় মানস অনেক ওরিরি সামরয়কভানে িানেি অযািনভানকরস
ড াকাসনক অরিমািীি িেয সামনে আসা রকিু িাৎক্ষরণক কাঠানমাগি সমসযাি রদপ্ট

ঘুররপ্টয়
সদয় । অরিমািী চল্াকাল্ীে সমনয় ওরিরিগুরল্ি অযািনভানকরসি ভূ রমকা অিরিহার্ গরিল্,
অনেক সিকাি ওরিরি-ডেি স ল্ অযািনভানকরসি িনিই ডকেল্ িানেি অরিমািী সাড়াোে
প্রজিয়াগুনল্ানক প্ররিেরন্ধিা-অন্তভু জগ িমূল্ক প্রজিয়ায় িরিেি কনি।
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রিেটি ডেশ িুনড়, ওরিরিগুনল্া সিকািনক অরিমািী চল্াকাল্ীে সমনয় প্ররিেন্ধী েযজিনেি
প্ররি িানেি সহায়িা োড়ানোি ো িরিেিগে কিাি এোং িানেি সাড়াোে প্রজিয়ানক আিও
প্ররিেন্ধী বযজিপ্টদর েনয অন্তভু জগ িমূল্ক কিাি িিামশ গডেয়।
জেম্বাবুদয়দ েযাশোল্ রল্গ অে িাইন্ড, ডসন্টাি ি রিিএযরেরল্টি অযান্ড ডিনভল্িনমন্ট
িাস্ট এোং ডি জিম্বােুনয় িাস্ট িানিযি সম্প্রচািকািী এোং সিকারি মন্ত্রোল্নয়ি রেুনি
ডকারভি -১৯ অরিমািী সম্পনকগ অরভগময িমযানি সময়মি গুুত্বিূণ গিিয প্রোে কিনি
েযিিাি
গ
িেয মামল্া কনিনি। সিকাি এোং িািয সম্প্রচািকনেি আনেশ ডেওয়া হনয়নি ডর্ে
ভরেষযনি ডকারভি -১৯ োিগাগুনল্ানি ইশািা ভাষা এোং েৃটি প্ররিেন্ধী ও আাংরশক েৃটিশজি
সম্পন্ন েযজিনেি িেয রল্রিি উিকিনণ অরভগময রেেযানস ( িমযানি) অন্তভু ি
গ কিা হয়
(রমরিরিরি এোং রমিজি, ২০২০ )।

বাাংলাদদদশ ওরিরিগুনল্া ডিিুটি করমশোিনেি সানি িিা রিরস’নেি সানি প্ররিেন্ধী
েযজিনেি উিি অরিমািীি মািাত্মক প্রভাে সম্পনকগ িিয আোে প্রোে কনি, এোং িােয ও
েগে অি গরেিিনণ প্ররিেন্ধী েযজিনেি অন্তভু জগ িি িেয ইউরেয়ে িরিষে এোং িািীয় ির্ানয়
গ
অযািনভানকরস কনি। একটি েড় ওরিরি সিকানিি রেরভন্ন স্তি, ডর্মে রকিু ডিিুটি করমশোি
এোং ইউরেয়ে িরিষনেি সানি অযািনভানকরস কিাি িেয অেযােয ২৬টি ওরিরিি সানি
সমন্বয় সািে কনি, যা অেযনেি িু ল্োয় ডেরশ গ্রহণনর্াগয রিল্। োাংল্ানেনশি ওরিরিগুনল্া
িানেি মানঝ সহনর্ারগিা এোং ডর্ৌি অযািনভানকরস প্রনচিাি সা ল্য উের্ািে কনিনি। রকন্তু
িািা সাড়াোনেি িীিগরি, অসাংগটঠি ও রমশ্ররূনিি রেষনয় অসন্তুি। প্ররিেন্ধী েযজিনেি
অরিমািীনি সাড়াোনেি িরিকল্পো ডিনক োে ডেোি কািনণ ওরিরিনেি অযািনভানকরসি িন্থা
অেল্ম্বে কিনি হয়- এই রেষনয়ও িািা হিাশা প্রকাশ কনিনিে।

“সাংকিময় িরিরস্থরিি শুুনি সিকারি সহায়িা িরিনষো সাংস্থাগুনল্াি মনিয সরিযই সমন্বনয়ি
অভাে রিল্, কািণ আমিা এমে ডকােও সাংস্থা িুনাঁ ি িাইরে র্ািা আমানেি োরয়ত্ব রেজিল্।
[ডসিানে] সহায়িা প্রোনেি িেয সিকারি সাংস্থাগুনল্াি সমন্বনয়ি অভাে রিল্। এি িেয ডকউ
প্রস্তুি রিল্ ো … আমানেি আওয়াি িু ল্নি এোং েযািযা কিনি হনয়রিল্, এোং র্িে আমিা
একসনে আমানেি আওয়াি িু নল্রিল্াম িিেই সাংস্থা এরগনয় এনল্া । রকিু রেরেগি এল্াকায়
আমিা সিকারি সাংস্থাি সানি ডর্াগানর্াগ কিাি ডচিা কনিরি, এোং িিেিীনি প্রচু ি সমিেগ
ডিনয়রি। রকন্তু ডেরশিভাগ অিনল্ই

ারা কোরচৎ োিা প্রদান

প্টরপ্টে ।“

বাাংলাপ্টদপ্টশর সফা াে গ্রুপ আপ্টলাচনায় ওরপরড-এর অাংশগ্রহণ ারী।
নাইদেররয়ায়, সাক্ষাৎকাি ডেওয়া িাাঁচটি ওরিরিি মনিয রিেটি অরিমািীি আনগ এোং
চল্াকাল্ীে সমনয় সিকানিি সানি সম্পৃি হোি ডক্ষনে অসুরেিাি কিা েনল্রিল্। রেএেও-এি
াজন্ডাং এোং কার্কল্ানিি
গ
উিি িমেিমাে
গ
রেরিরেনষি এোং অনেক ডক্ষনে সিকারি
মন্ত্রণাল্নয়ি সানি ওরিরিগুনল্া সীরমি সম্পৃিিাি কািনণ অরিমািীি আনগ ডিনকই
োইনিরিয়ায় গণিমানয়নিি স্থােগুনল্া সাংকুরচি হনয় আসরিল্। অরিমািীি শুুনি রকিু
ওরিরি িানেি রেয়রমি অযািনভানকরস কািনক সামরয়কভানে অগ্রারিকাি ো ডেওয়াি রসিান্ত
রেনয়রিল্ কািণ অেল্াইনে র্ুি হওয়াি রেষনয় িানেি অেুনিানিি ডকানো িোে সিকারি
কমকিগ
গ ািা ডেেরে। অিীনি গঠেমূল্ক সম্পৃিিা ো িাকায় সিকারি কমকিগ
গ ািা
প্ররিেরন্ধিানক অগ্রারিকাি ডেনেে েনল্ও িািা আস্থাশীল্ রিনল্ে ো। েুিে ওরিরি প্ররিরেরি
িানেি কার্িনম
গ
সমিেগ ল্ানভি িেয মন্ত্রী এোং কমকিগ
গ ানেি সানি িাাঁনেি প্রিযক্ষ,েযজিগি
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সম্পকগ েযেহাি কিনি ডিনিরিনল্ে, ডর্িানে অেযােয ওরিরিগুনল্া সম্পৃি িাকাি প্রনচিাি
িেয েূযেিম ো ডকাে প্ররিজিয়া িায়রে।
“অরিমািীি িূনেওগ সিকানিি সানি আমানেি সম্পকগটি িুে উৎসাহেযঞ্জক রিল্ ো ৫ ৫ ৫ িাই এই
সমনয়ি মনিয আমিা ডিমে রকিু র্িাি আশাও করিরে, প্টব এমে েয় ডর্ আমিা হাল্ ডিনড়
রেনয়রি। আমিা িািিিও িানেি রেনক হাি োড়াই। আমিা সিকানিি সানি ভাচু গয়াল্ রমটিাং
কনিরি। েযার্যিাি সানিই িািা আমানেি িনক্ষ এনসরিল্। িািা প্রচরল্ি প্ররিশ্রুরি ডেয়া ইিযারে
সেই কনিরিল্, রকন্তু এি িনি আি রকিুই হয়রে ৫ ৫ ৫ িািা েনল্রিল্ ডর্ িািা আমানেি অাংশীোি
হনি চনল্নি, রকন্তু ডসিা রিল্ িুল্াই [ ২০২০] এোং আমিা এিে এরপ্রনল্ [ ২০২১], এিেও
আমিা [এ রেষনয়] রকিু শুরেরে। ৫ ৫ িাই র্িে আমিা সিকানিি সানি অাংশীোরিনত্বি কিা েরল্,
এটি িুে উৎসাহেযঞ্জক অাংশীোরিত্ব হয় ো কািণ এটি আমানেি রেক ডিনক কমনেরশ
একিি া হয়।."
নাইপ্টেররয়ার ওরপরড প্রর রনরধ।
রিেটি ডেনশি সাক্ষাৎকাি ডেওয়া ডেরশিভাগ ওরিরি এিে িানেি আাংরশক ো সমস্ত রেয়রমি
অযািনভানকরস কার্িম
গ
িুেিায় শুু কনিনি, এোং প্ররিেরন্ধিা অন্তভু জগ িকিনণি েীরিমাল্া
এোং আইনেি উন্নয়নেি িেয অযািনভানকরস কিাি েিু ে েিু ে সুনর্াগ সৃটি হনি।
অরিমািী চল্াকাল্ীে সমনয় রেশ্বিুনড় ওরিরিগুনল্াি প্ররিেন্ধী েযজিনেি অরিকাি আোনয়ি
িনক্ষ অযািনভানকরস কিাি আিও অনেক উোহিণ িনয়নি। স্পিিই আি ির্ন্ত
গ অরিমািী
চল্াকাল্ীে সমনয় ওরিরিগুনল্াি সেনচনয় গুুত্বিূণ গভূ রমকাগুনল্াি মনিয একটি হনি
অযািনভানকরস, এ মাে ওরিরি িািা স ল্ অযািনভানকরস কিাি িনিই অনেক সিকাি
িানেি অরিমািী সাড়াোে কার্িমনক
গ
প্ররিেরন্ধিা-অন্তভু জগ িমূল্ক কনি ডিানল্ ।
এল্এমআইরস-ডি ওরিরি-ডেি অযািনভানকরসি অেযােয উোহিণগুরল্ি মনিয িনয়নি:
ইদদোদনভে়েো: রে ইনন্দানেরশয়াে ডমন্টাল্ ডহল্ি অযানসারসনয়শে, প্ররিষ্ঠানেি মনিয আিনক
িাকা মনো-সামাজিক প্ররিেন্ধী েযজিনেি উিি ডকারভি -১৯ এি প্রভাে সম্পনকগ সনচিেিা
েৃজি কনিনি। রে ইনন্দানেরশয়াে ডি করমউরেটি ডেশটিি ডপ্ররসনিন্ট ডিানকা উইনিানিানক
িিয প্রারপ্তি অরিকাি সম্পনকগ একটি ডিাল্া রচটঠ রল্নিরিল্, এোং এি প্ররিজিয়া স্বরূি ইশািা
ভাষা অন্তভু ি
গ কিা হনয়রিল্।
মোিোউই: রভিুযয়ারল্ রহয়ারিাং ডমম্বািরশি অযানসারসনয়শে (রভআইএইচইএমএ), মাল্াউই
ডপ্ররসনিজন্সয়াল্ িাস্ক ড ানসিগ সানি অন্তভু জগ িমূল্ক ডকারভি -১৯ সাড়াোে প্রজিয়া এোং
অেযােয ওরিরি ডিনক ডর্াগাে সহিিি কিাি েযািানি সাংর্ুি হয় ।
নোইদিভর়েো: রিিএযরেরল্টি িাইিস অযািনভানকরস ডসন্টাি ইে োইনিরিয়া, োইনিরিয়াি
ডকারভি -১৯ সাড়াোে প্রজিয়ায় প্ররিেরন্ধিা অন্তভু জগ িি একটি সাংরক্ষপ্ত রেনেগরশকা প্রকাশ
কনিনি।
সোদমো়েো এবং সদিোমন দ্বীিিুঞ্জ: েুয়ােুয়া ও ডল্ আনল্া া ইে সানমায়া এোং সনল্ামে
আইল্যান্ড ডি অযানসারসনয়শে(রসিা) ও রিিল্ উইি রিিএযরেরল্টিস সনল্ামে আইল্যান্ডস
(রিিরিউরিএসআই) -এি িক্ষ ডিনক অযািনভানকরসি নল্ ডেশটিি সিকাি িানেি
ডকারভি-১৯ সম্পরকগি িনিযি ইশািা ভাষায় েযািযা প্রোে কনিনি।
উিোেো: উগান্ডা েযাশোল্ অযাকশে অে র জিকযাল্ রিিএযরেরল্টি (ইউএেএরিরি) এোং
েযাশোল্ ইউরেয়ে অ রিিঅযােল্ি িািসেস অে উগান্ডা (এেইউরিআইরিইউ) প্ররিেন্ধী
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েযজিনেি িেয ডকারভি -১৯ সাংিান্ত রেনেগরশকা িারি কিনি সিকানিি কানি অযািনভানকরস
কনিনি। িাইয়াম্ফ উগান্ডা ডকারভি -১৯ সাড়াোে প্রজিয়ায় প্ররিেন্ধী োিীনেি অন্তভু ি
গ কিাি
িেয উগান্ডা সিকানিি সানি সম্পকগ েিায় ডিনিনি।

ফলাফল ৪:
ওভিভডগুদিো প্রেোরর্ো এবং িেয আেোন -প্রেোদনর িনয ভডক্তিিোি প্র ুক্তি বযব োর রোর
সোদে খোি খোইদ়ে ভনদ়েদে, িদব ি ডোউদনর সম়ে ভডক্তিিোি প্র ুক্তির সীভমি
অভিিমযিোর োরদর্ প্রভিবন্ধী বযক্তিদের োদে কি ৌঁেোদনো টঠন দ়ে িদ়িভেি। .
রেশ্বেযািী প্ররিেন্ধী েযজিনেি ইন্টািনেি ো রিজিিাল্ প্রর্ুজিনি প্রনেশগমযিা উনেিনর্াগযভানে
কম (ইউএেরিইএসএ, ২০১৯)। রিজিিাল্ রেভািে ডিন্ডাি ো রল্েরভরিক ও হনয় িানকঃ
এল্আইএমরস-গুনল্ানি িুুষ এোং োিীনেি মনিয ড ানেি মারল্কাোয় ৮% এোং িািগন ানেি
মারল্কাোয় ২০% েযেিাে িনয়নি ( জিএসএমএ,২০২০ )। ইন্টািনেি, রিজিিাল্ রিভাইস এোং
অরভগময স িওয়যানিি অভানে অনেক প্ররিেন্ধী েযজিনেি কানি একিা সমনয় মানসি িি
মাস ডিৌৌঁিানো সম্ভে হয়রে এোং জিম্বােুনয়ি প্ররিেন্ধী েযজিিা অেল্াইনে প্রেি সিকারি
িিামনশ গঅাংশ রেনি িানিরে। রেশ্ব দ্রুি অেল্াইনে চনল্ র্াওয়াি নল্ রিজিিাল্ েিগে ডর্
োরিদ্রয এোং বেষমযনক আিও গভীি কনি রেনি িানি িা স্বীকাি কনি ওরিরিগুনল্া রিজিিাল্
বেষময ডমাকানেল্াি প্রনয়ািেীয়িা িু নল্ িনিনি।
ওরিরিগুনল্া সেসযনেি অেল্াইনে এোং ড াে কনল্ি মািযনম সহায়িা প্রোে কনি, রকন্তু িািা
িানেি সেসযনেি একটি েড় অাংনশি কানি ডিৌৌঁিানি িানিরে, রেনশষ কনি র্ািা চিম েরিনদ্রযি
মনিয এোং গ্রামািনল্ েসোস কনি। োইনিরিয়ায় প্ররিেন্ধী োিীনেি একটি সাংগঠে র্াি
অরিমািী শুু হওয়াি আনগ ৫০০০ সেসয রিল্ , িাাঁিা অরিমািী চল্াকাল্ীে সমনয়
ডহায়ািসঅযানি শুিুমাে প্রায় ৫০০ িনেি সানি ডর্াগানর্াগ িািনি ডিনিনি। ডর্নহিু অরিমািী
এোং চল্াচনল্ি উিি রেনষিাজ্ঞা অেযাহি িনয়নি , রিজিিাল্ বেষনমযি সমািাে ো কিা ির্ন্ত
গ
এটি ওরিরিগুনল্াি সেসযনেি সানি ডর্াগানর্াগ িািাি ক্ষমিাি উিি উনেিনর্াগয প্রভাে
ড ল্নে।
রকিু ওরিরি েূি ডিনক কাি কিনি কিনি এনি ডেশ অভযস্ত হনয় িনড় এোং ২০২১ সানল্ি
মনিয েক্ষিাি প্ররশক্ষণ প্রোে এোং রশিে ক্লানসি মনিা জিয়াকল্াি অেল্াইনে স্থাোন্তি
কিনি সক্ষম হয়। র্াইনহাক, ইন্টািনেনিি সানি সাংর্ুি রিভাইস িাড়া সেসযিা ডর্াগ রেনি
িািি ো।
প্রিযন্ত অিনল্ রেম্ন-আনয়ি িরিোনি েসোসকািী সামাজিকভানে োে িনড় র্াওয়া মােুনষি
কানি ওরিরিগুনল্াি ডিৌৌঁিানোি সম্ভােো রিল্ অল্প, ডর্িানে শহিািনল্ি িেী িরিোিগুনল্াি
ডক্ষনে িরিনষো ডিনক ডেরশ উিকৃি হওয়াি সম্ভােো রিল্। োইনিরিয়ায় প্ররিেন্ধী োিীনেি
একটি সাংগঠে িাি সেসযনেি উিি রিজিিাল্ রূিান্তনিি ক্ষরিকি প্রভাে ির্নেক্ষণ
গ
কনিনি,
“এই মুহনূ িগ অনেক োিী ভােনিে ডর্ অরিমািীটিি কািনণ আসনল্ আমানেি অনেক সেসযিা
মনোনর্াগ হািানি। গ্রানম োিীনেি িািগন াে ডেই; িািা মুনিামুরি সভা িিন্দ কনি রকন্তু
অরিমািী িা হনি রেনি ো ”।
রকিু ওরিরি িাড়াহুনড়া কনি রিজিিাল্ রূিান্তনিি ঝুাঁ রকি রেনক ইরেি কনিনি: "র্রে আমিা
েল্নি িারক, ওহ, শুিু সেরকিু অেল্াইনে স্থাোন্তি কুে, আেপ্টল সিযটি হল্ ডর্ ডেরশিভাগ
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মােুষই অেল্াইনে ডেই। আমানেি িানেি [ইন্টািনেি] ডিিাি িেযও প্ররিোে ো অি গপ্রোে
কিনি হনয়নি ”।
জিম্বােুনয়ি একটি আমরনেল্া ওরিরি উনেি কনিনি, “ডকারভি -১৯ এি প্রিম চাি মানস
সাাংরেিারেক সাংনশািেী এোং গণশুোরে হনয়রিল্। এই গণশুোরেি অনেকগুনল্া অেল্াইনে
কিা হনয়রিল্ এোং আমানেি অরিকাাংশ সেসয িানি অাংশগ্রহণ কনিেরে কািণ িানেি কানি
ডিিাি সাংস্থাে রিল্ ো এোং িানেি কানি কঙ্ক্ষম্পউিাি ো িািগন াে রিল্ ো ”, এিা ধারণা ডেয়
ডর্ ভাচু গয়াল্ ভানে সভা হনল্ও ডসগুনল্া এিেও ওরিরিগুনল্া এোং/অিো িানেি সেসযনেি িেয
অযানক্সসনর্াগয োও হনি িানি।

ফলাফল ৫:
ওরপরডগুদলা াদদর হরবল এবাং পররচালন েম ায় নাি ীয় হ্রাস দদখদ
দপদয়দে এবাং দি সই হরবদলর প্রাপয াদ এ টি আবরশয অ্োরি ার
সম্পদ গ গুুত্ব প্রদান অ্বযাহ রদয়দে।
োক্ষাৎ াপ্টর অাংশ সনওয়া অপ্টধ ট ওরপরড অর মারী চলা ালীন েমপ্টয় ন ু ন বা
েম্প্রোরর জক্রয়া লাপ্টপর েনয হরবল অেটন রপ্ট েক্ষম হপ্টয়রেল, প্টব এগুপ্টলা
রেল ক্ষুদ্র ও স্বল্পপ্টময়াদী হরবল এবাং াপ্টদর দীঘপ্টময়াদী
ট
মূল াযক্রম
ট
চারলপ্টয় যাওয়ার
েনয প্রার ষ্ঠারন
হরবল প্রারপ্তর েুপ্টযাগগুপ্টলা রচরি
রপ্ট ওরপরডগুপ্টলার রীর ম
োংগ্রাম রপ্ট হপ্টয়রেল।
অভিমোরীর প্রেম ে়ে কেদ ন়ে মোদসর মদিয ভ েভ েোিো এবং আইএনক্তিও ওভিভড
প্র দল্পর িনয সমদ়ের িূদবইু ি ভবি বন্ধ রোর, প্র দল্পর বোদিি মোদনোর, অে ু
প্রেোদনর ভবিম্ব বো প্র দল্পর ম ু োে 'ভবনো খরদে' সম্প্রসোরদর্র ভসিোন্ত ভনদ়েভেি। রকিু
ডক্ষনে এি কািণ রিল্- স্বাস্থয ঝুাঁ রক এোং চল্াচনল্ি উিি রেরিরেনষনিি কািনণ প্রকল্প কার্িম
গ
োস্তোয়নে েযিিা
গ , এোং অেযােয ডক্ষনে কািণ রিল্ রেশ্ব অিেীরিি
গ
সাংনকাচনেি নল্ রকিু
োিা িানেি োনিি কমানি োিয হনয়রিল্। ওরিরিগুনল্ানক প্রায় সময়ই আইএেজিও
(ওরিরিগুনল্াি অরিকাাংনশি প্রারিষ্ঠারেক িহরেল্ই আইএনজেও- এি মািযনম িরিচারল্ি হয়)
িািা সীরমি ো ডকাে িিামশ গিাড়াই হঠাৎ কনি এোং একিি াভানে অেরহি কিা হয়। এই
রসিান্তগুনল্া অনেক ওরিরিনক মািাত্মক আরিক
গ চানিি মনিয ড নল্ ডেয়, র্ানি কনয়ক মাস
িনি িানেি কার্িনমি
গ
িিচ েহে কিাি মনিা সীরমি ো ডকাে িহরেল্ রিল্ ো। রকিু ওরিরি
ডেশ কনয়ক মানসি িেয িুনিািুরি েন্ধ হনয় র্ায় কািণ িািা আি কমচািীনেি
গ
ডেিে
এোং/অিো ভাড়া িরিনশাি কিনি িািরিল্ ো, এোং ডকউ ডকউ অরিমািী শুুি এক েিি
িনিও িানেি কার্ক্ষমিাি
গ
ঘাির

কাটিনয় উঠনি িানিরে।

অ্র মারীর প্রথম মাসগুদলাদ
রা গদবষণা ওরপরড-দদর উপর পড়া এসব অ্থননর
গ
প্রিাবগুদলাদ আন্তেগার
উন্নয়ন বযবিার পুদরািা েুদড় থা া এ টি রবসর ৃ
প্রিাদবর দশ দলর মাদঝ িাপন দর। প্রার ষ্ঠারন দা া হরবল এবাং গণ- হরবল োংগ্রপ্টহর
হ্রাে আইএনজেওগুপ্টলার উপর প্রিাব সফপ্টলপ্টে, যার ফপ্টল পরব মপ্ট ওরপরডেহ এলএমআইরে
-এর রেএেও-গুপ্টলাও প্রিারব হপ্টয়প্টে।
২০২০ োপ্টলর এরপ্রল মাপ্টে, যুিরাপ্টেযর বপ্টের এ টি েররপ্টপ সদখ্া সগপ্টে সয ৮৬%
আইএনজেও সে েময় াপ্টদর মেূট রচ িরগ
রা, িানীয় াযালয়
ট
বন্ধ রা,বা তবরি
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মেূট রচপ্ট আয় েীমাবদ্ধ রা েহ রবপ্টদশী মেূট রচ বাস্তবায়ন হ্রাে রার ো রবপ্টবচনা প্টরপ্টে
অেবা া েজক্রয়িাপ্টব বন্ধ প্টর রদপ্টয়প্টে (বে, ২০২০)। যরদও এই তবরি
হরবপ্টলর চাপগুপ্টলা
প্রর বন্ধী অন্তিু জট ি সপ্রাগ্রারমাংপ্টয় ী ী প্রিাব সফলপ্ট পাপ্টর া এখ্নও স্পষ্ট নয়, প্টব র েু
আইএনজেওপ্ট
হরবল চাপ্টপর াৎক্ষরণ প্রর জক্রয়া রহোপ্টব সপ্রাগ্রামগুপ্টলা হ্রাে বা বন্ধ রপ্ট
হপ্ট পাপ্টর এমন ঝুঁ র রপ্টয়প্টে। এোিাও, র েু আইএনজেও প্রর বন্ধী অন্তিু জট িপ্ট
াপ্টের
অনযানয খ্া , সযমন- সেোর েম া এবাং নারী অরধ াপ্টরর োপ্টে এ ীিূ
প্টর, এবাং উপ্টদ্বপ্টগর
রবষয় হপ্টে সয এই াযক্রমগুপ্টলাও
ট
ঝুঁ র প্ট রপ্টয়প্টে। এলএমআইরে-এর ১২৫টি রেএেও-এর
উপর আপ্টর টি েররপ্টপ সদখ্া সগপ্টে সয, এরপ্রল ২০২০ পযন্ত,
ট রেএেও উিরদা াপ্টদর দুইৃ ীয়াাংশ মপপ্টক্ষ এ টি খ্রচ মাপ্টনার বযবিা রনপ্টয়রেল, সবরশরিাগ সক্ষপ্টেই পররপ্টষবা বন্ধ
প্টর রদপ্টয় এবাং প্রায় অপ্টধ ট রেএেও ররপ্টপািট প্টররেল সয পরব ম র ন মাে যরদ ারা অর ররি
হরবল না পায় প্টব াঁপ্টদর বন্ধ হপ্টয় সযপ্ট হপ্টব (রলঙ্কপ্টলা াল, ২০২০)।
েয়টি ওরপরড (নাইপ্টেররয়ায় র নটি, জেম্বাবুপ্টয়প্ট দুটি, বাাংলাপ্টদপ্টশ এ টি) উপ্টেখ্ প্টরপ্টে সয
দা ারা বা আইএনজেও-গুপ্টলা াপ্টদরপ্ট রবদযমান ম ট াপ্টের হরবল অর মারী োিাদান
ম ট াপ্টের েনয পুনিঃরনধারন
ট
রার অনুপ্টরাধ প্টররেল। এটি প্রায়শই প্র ল্প বাস্তবায়প্টনর
েময়েীমা এবাং মমপ্টদর খ্রপ্টচর েনয অোয়ন
ট
হ্রাে প্টর, যার ফপ্টল াযক্ষম
ট
া হ্রাে পায়।
স্বল্প প্রর রনরিত্বশীল দগাষ্ঠী এবাং প্রর বন্ধী নারীদদর সাংগঠনগুদলা হরবল প্রারির
দেদত্র অ্ননয সমসযার সেুখীন হয়। উদাহরণস্বরূপ, ডাউন রেনপ্টরামযুি বযজিপ্টদর োপ্টে
াে রা ওরপরডগুপ্টলাপ্ট হঠাৎ প্টর সনর বাচ আরে ট প্রিাপ্টবর েনয রবি ডাউন রেনপ্টরাম
রদবপ্টের (প্রর বের মাচট মাপ্টে) াযক্রমগুপ্টলা
ট
বার ল রপ্ট হপ্টয়রেল। ডাউন রেনপ্টরাম
ইন্টারনযাশনাপ্টলর ৫০ টি সদপ্টশর েদেয োংগঠনগুপ্টলার এ টি েররপ্টপ সদখ্া সগপ্টে সয
অর মারীর ারপ্টণ ২৬% প্রর ষ্ঠান াে রপ্ট পাররেল না, সযখ্াপ্টন ৭৪% োংগঠন াপ্টদর
পররপ্টষবা চারলপ্টয় সযপ্ট অপারগ রেল। েদেযরা সযেব বাঁধার েম্মুখ্ীন হপ্টয়রেল াপ্টদর মপ্টধয
রপ্টয়প্টে স্বল্প হরবল/অনুদান, াযালয়
ট
বন্ধ প্টর সদয়া, মম েমেযা এবাং াররগরর েমেযা
(রডএেআই, ২০২০)। প্রর বন্ধী নারীপ্টদর োংগঠনগুপ্টলাও হরবল সোগাি রপ্ট সযেব
অেুরবধার েম্মুখ্ীন হয়, সেগুপ্টলা এ নাইপ্টেররয়ান ওরপরড রনপ্টম্ন বযাখ্যা প্টরপ্টে।

" প্ররিেন্ধী োিীনেি িনক্ষ ডর্নকাে কানিি িেয িহরেল্ িাওয়া িুে কটঠে। আমিা এমেরক
প্ররিেন্ধী েযজিনেি িেযও িহরেল্ িাই ো, এোং প্ররিেন্ধী োিীনেি িেয এটি ডর্ে এনকোনিই
ডেই… এিা হয়িো আমিা ডক্লাে [প্ররিেন্ধী েযজিনেি একটি সমিািীয় ডগাষ্ঠী র্ানেি ভু ল্ভানে
ডেিা হয়] অিো শুিু সামরগ্রকভানে োিী েনল্ই ... রেনশষ কনি প্ররিেন্ধী োিীনেি িেয
কার্িম
গ
চারল্নয় র্াওয়া কটঠে।"
নাইপ্টেররয়ার প্রর বন্ধী নারীপ্টদর োংগঠপ্টনর এ েন প্রর রনরধ।
খন স্বিন্ত্র বযক্তি এবং বযবসোগুদিোর আর অনুেোন কেও়েোর সোমেযু ভেি নো িখন
সেসযিে বো িভরদষ্বো ভফ, ভসএসআর অনুেোন, এবং ি ভবি সংগ্রদ র অনুষ্ঠোনগুদিোর
উির আভে ু িোদব কবভে ভনিুরেীি ওভিভডগুদিো িোদের ি ভবদি আরও নোি ী়ে হ্রোস
কেখদি িো়ে। এই মূল্যায়নেি িেয সাক্ষাৎকানি অাংশ ডেওয়া ওরিরিগুনল্া অরিমািী শুুি
িি ডিনকই রসএসআি- এি িহরেনল্ি িাড়াভানে হ্রাস িাওয়া এোং ডিাি একটি েযেসায়ডকাষাগাি ো রেিনেস-িুল্ ডিনক রসএসআি-এি িহরেল্ িাোি িেয েৃহিি প্ররিনর্ারগিা
ডেনিনি। গি এক েশনক অনেক এল্এমআইরসনি রসএসআি-এি উনেযানগি প্রসাি রেনেচো
কনি েল্া র্ায় ডর্; ডর্সে উিানয় এিা ওরিরি, এনেি ডকৌশল্ এোং েৃটিভরে প্রভারেি কিনি
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িানি; এোং রসএসআি উনেযাগগুনল্া এিে ও ভরেষযনি অিবেরিক
গ
সাংকনিি সমনয় ডর্ ঝুাঁ রক
এোং সুনর্াগগুরল্ উিস্থািে কিনি িানি ডসসনেি মানঝ এই প্রেণিাটি ল্ক্ষেীয়।
(অরিমািী শুু হয় এোং আমিা োো-মানয়ি কানি িাকািয়সা চাইনি িারিরে কািণ িািা
আরিকভানে
গ
অরস্থরিশীল্ রিনল্ে। আমিা রিনসাস গডসন্টানিি ভাড়া রেনি িারিরে। আমিা
মারল্নকি কানি সময় ডচনয়রিল্াম ৫ ৫ ৫ রিরে িাজি হনল্ে। ডসই ৩ ডিনক ৪ মানসি ভাড়া এিেও
োরক আনি। [একটি আইএেজিও] ডিনক ক্ষুদ্র ঋনণি অি গিাওয়া েন্ধ হনয় র্ায়। হাসিািাল্
এোং েযাঙ্ক ডিনক রেএেআর- এি িাকা িাওয়াও েন্ধ হনয় রগনয়নি… আমানেি [একটি রভন্ন
আইএেজিও] ডিনক সহায়িা িাওয়াি কিা রিল্। িািা আমানেিনক একিু প্রসাশরেক সহায়িা
রেনি প্ররিশ্রুরিেি রিল্ রকন্তু প্রকৃিিনক্ষ িা রেল্রম্বি হনয়নি। িািা আমানেি কমকানন্ডি
গ
িেয অি গপ্রোে কনিরে [ কািণ] চল্াচনল্ি উিি রেনষিাজ্ঞা িাকাি কািনণ আমিা ডসগুনল্া
স্বাভারেক কিনি িারিরে। ”
বাাংলাপ্টদপ্টশ ডাউন রেনপ্টরাম বযজিপ্টদর োপ্টে

াে

রা এ টি ওরপরড প্রর রনরধ।

“অিায়ে
গ
একটি িুে, িুে েড় োিা রিল্। আমিা র্িে ল্কিাউনে প্রনেশ কনিরি, মাচগ ডিনক
আগস্ট এোং ডসনেম্বি ির্ন্ত
গ , খ্ন িহরেল্ িুেই কম রিল্। আমিা আমানেি কার্িম
গ
চারল্নয় ডর্নি িািরিল্াম ো… ডেরশিভাগ কমীনকই আেুষ্ঠারেকভানে রের্ুি কিা হয়রে, িাই
[চল্াচনল্ি উিি রেনষিাজ্ঞা] িুে ডেরিোচক প্রভাে ড নল্রিল্। [২০২১ সানল্ি িােুয়ারিনি]
িুটিি িি রিিীয় ল্কিাউনেি আগ ির্ন্ত
গ িরিরস্থরি ভাল্ হনি শুু কনিরিল্ ... এটি একটি
রেির্য়গ রিল্। [আমানেি সেসযনেি] একিেও রকিু ডেওয়াি মনিা অেস্থায় রিল্ ো। আমিা
সিকানিি কাি ডিনক ডর্ িিনেি সহায়িা িাই, আরিকভানে
গ
িা আমানেি এক সপ্তানহি িেযও
টিরকনয় িািনি িানি ো। এিা িুেই সামােয। "
জেম্বাবুপ্টয়র ওরপরড প্রর রনরধ।
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দ স োরড ২:
বোংিোদেদে আভেবোসী প্রভিবন্ধী বযক্তিদের এ টি ওভিভড-বোদরবোন
ভডিঅযোবিড ভিিিস অিোনোইদিেন
ু
িভ কডদিিিদমন্ট (বোদরবোনভডভিওভড) এর অভিজ্ঞিো।
“[আমাি] কমীি সাংিযা শূেয। আরম এই সাংগঠনে একা। িরিরস্থরিি উন্নরি হনল্ হয়নিা কমীিা
র নি আসনে। প্ররিেন্ধী েযজিনেিনক ডোঝা রহনসনে রেনেচো কিা হয়। িািা সমাি ডিনক
সমিেগ হারিনয়নি। রিরিও রহনসনে আমিা িািা রকভানে সহায়িা ডিনি িানি িা রেনয় রচরন্তি।
আমিা প্ররিেন্ধী েযজিনেি রেনয় কাি কিনি সক্ষম। ক্ষমিা িাকনল্ও আমানেি কাি ো ভ্রমণ
কিা কটঠে। সমসযা হনি িহরেল্। আমিা র্রেও েৃঢ়প্ররিজ্ঞ। আমিা িািীয় ির্ানয়ি
গ
োিানেি
কানি রেষয়গুনল্া উত্থািে কনিরি, রকন্তু ডকাে উিি িাইরে। রেনেশী িহরেল্ সাংগ্রনহি িেয
আমানেি রেেন্ধে কিনি হনে রকন্তু িাও হয়রে। আমানেি এিে ডকাে প্রকল্প ডেই। [একটি]
প্রকল্প োস্তোয়নেি িেয আমিা ডর্ কমীনেি রেনয়াগ রেনয়রিল্াম িািা সোই চনল্ ডগনি।
আমানেি িহরেনল্ি সাংকি িনয়নি। উনিশয আনি এোং ক্ষমিা আনি রকন্তু িহরেনল্ সমসযা।

রেোন ার মা শাহনাপ্টের পাপ্টশ বপ্টে আপ্টে। শাহনাে সরাগী েুরফয়া’র রিচাপ মাপপ্টেন। শাহনাে
আয়-সরােগাপ্টরর েনয োধররণ রচর ৎো েরঞ্জাম ক্রয় রপ্ট ও রচর ৎো প্ররশক্ষণ বযবহার রপ্ট
পারপ্টেন। স ারিড-১৯ এর েময় েহায় া প্রদাপ্টনর েনয ইন ্ লুরেি রফউচাে টস ধনযবাদ। © এরডরডইন্টারনযাশনাল
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োন্দিোে-রিরিওরি, েুগমগ িােিয
গ চট্টগ্রানম আরেোসী প্ররিেন্ধী েযজিনেি একটি সাংগঠে, যা
২০০৭ সানল্ প্ররিটষ্ঠি হনয়রিল্। সিকানিি অেীহাি কািনণ এটি প্রিােমন্ত্রীি কার্াল্নয়ি
গ
অিীনে
এেজিও রেষয়ক েুযনিানি রেেন্ধে কিনি সক্ষম হয়রে। রেেন্ধনেি অভাে মানে িািা
আন্তিগারিক িহরেল্ ল্ানভ সমি গেয়, এটি িানেি েযজিস্বািীেিা এোং সম্মানেি উিি প্রভাে
ড নল্ । ডকারভি -১৯ এি আনগ, োন্দিোে-রিরিওরিি রকিু িীরেকা সাংিান্ত প্রকল্প রিল্,
াঁরা সিকাি কিৃক
গ প্রেি অি গসহায়িা ডিনি, অযািনভানকরস এোং রেশ্বেযািী আন্তিগারিক
আরেোসী রেেস ও আন্তিগারিক প্ররিেরন্ধিা রেেস উের্ািনেি মািযনম মােুষনক সহায়িা
কিনিা।
২০২০ সানল্ি মাচগ মানস র্িে োাংল্ানেনশ ল্কিাউে শুু হয় িিে োন্দিোে-রিরিওরি িাি
অর স েন্ধ কিনি োিয হয় এোং িানেি সমস্ত অযািনভানকরস কার্িম
গ
েন্ধ হনয় র্ায়।
ডমাোইল্ ড ানেি মািযনম িিয সাংগ্রহ কিা হনয়রিল্, ডর্মে, ডক অসুস্থ রিল্ িা রিনিািগ কিা
রকন্তু রসগেযাল্ প্রায়ই েুেল্গ িাকি র্া সেসযনেি কানি ডিৌৌঁিাি ো। মােুষ চাকরি হািানোি
কািনণ এোং িাোি সাংগ্রনহি সামিযগ ো িাকাি কািনণ সাহানর্যি চারহো েৃজি ডিনয়রিল্ । েরিিগ
চাি এোং োরিনদ্রযি কািনণ জিরেরভি র্িোও েৃজি ডিয়রিল্। িহরেনল্ি অভাে এোং ভ্রমণ
রেনষিাজ্ঞাি কািনণ োন্দিোে-রিরিওরি এসনে সাড়া রেনি িানিরে। একটি োিা প্রকনল্পি
কমকানন্ডি
গ
িেয 'রেো িিনচ’ সম্প্রসািণ প্রোে কনিনি রকন্তু িা কমীনেি িিচ এোং ডেিে
িাড়াই।
র্িে ৩১প্টশ ডম ২০২০ -এ ল্কিাউে িু নল্ ডেওয়া হনয়রিল্, িিে সমস্ত কমী চনল্ রগনয়রিনল্ে
এোং িরিচাল্ক িাি রেিস্ব িহরেল্ ডিনক েযয় েহে কিরিনল্ে। প্ররিেন্ধী েযজিি মােরসক
স্বাস্থয িিীক্ষাি িেয ড াে কল্ই রিল্ অেরশি একমাে কার্িম।
গ
িরিচাল্ক িাি রেিস্ব অি গ
েযয় অেযাহি ডিনিনিে, প্ররিেন্ধী েযজিনেি স্বল্প ডময়ানে বেরিক সহায়িা প্রোে কিনিে, রকন্তু
েীর্নময়ানে
গ
রিরে সাংগঠেটি চারল্নয় ডর্নি িািনেে রকো িা রেনয় গুুিি সনন্দহ প্রকাশ
কনিনিে।

ফলাফল ৬:
ওরপরড মম এবাং দস্বচ্ছাদসবীদদর উপর আরথ গ এবাং মানরস প্রিাব। অপ্টন ওরপরড
অর মারীর েময় সব ন রদপ্ট পাররেল না। এ িা েময় মমরা মাপ্টের পর মাে সব ন োিাই
াে প্টর এবাং র েু ওরপরড াপ্টদর মমর োংখ্যা রমপ্টয় সদয়। ওরপরডরা সস্বচ্ছাপ্টেব প্টদর
িা া রদপ্ট অপারগ রেল এবাং সস্বচ্ছাপ্টেব প্টদর হাররপ্টয় সফপ্টলরেল। অপ্টন ওরপরড াপ্টদর
মমপ্টদর উপর মারাত্ম আরে ট এবাং মনস্তাজি প্রিাপ্টবর ো স াপ্টল ধপ্টর। সয ে ল মম
মাপ্টের পর রা মাে ধপ্টর সস্বচ্ছায় াে প্টর চপ্টলপ্টেন সে ে ল মমপ্টদর বযজিগ উৎেগপ্টট
ু প্টল ধপ্টরন অপ্টন ওরপরড । প্রর বন্ধী বযজিপ্টদর দুদটশা রবষয় সফান প্টলর োপ্টে রবনা সব প্টন
াে রার মানরে চাপ যুি হয় এবাং েীরম েম্পদ রদপ্টয় চরম প্রর ূ ল ার েবাব সদওয়ার
সচষ্টা মমপ্টদর েনয াপ্টের চাপ আরও বারিপ্টয় সদয়।
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সাক্ষাৎকাি ডেওয়া ১৬টি ওরিরিি মনিয ১১টি ওরিরি িারেনয়নি ডর্ , অরিমািী চল্াকাল্ীে
সমনয়, রেনশষ কনি প্রিম িয় মানস , কমীনেি ডেিে ডেওয়াি িেয িানেি িহরেল্ ির্াপ্ত
গ রিল্
ো।
সািটি ওরিরি রিনিািগ কনিনি ডর্ িানেি কনয়কিে ো সকল্ কমী ডেশ কনয়ক মাস িনি
ডেিে িাড়াই কাি কনিনি, এোং অেযােয ওরিরিগুনল্া িানেি সাংস্থাি কার্িম
গ
চারল্নয়
র্াওয়াি িেয কমীনেি সাংিযা ো কমীনেি ডেিে হ্রাস কনিনি।
‘’র্া আমানেি সেসযনেি প্রভারেি কনিনি িা আমানেি কমীনেিও প্রভারেি কনিনি। রকভানে
িািা িানেি রেনিনেি িীেে রেনয় এরগনয় র্ানে? িািা র্ানেি ডেিৃত্ব রেনিে িানেি সানি
রেনয় িািা কীভানে এরগনয় র্ানে? আরম আমাি কমী এোং ডস্বিানসেীনেি ডকাে ডেিে িাড়াই,
ডকাে আয় িাড়াই, িানেি িরিোনিি িেয ডিরেনল্ িাোি িািাি মনিা অেস্থা িাড়াই কাি
কিনি ডেনিরি । িািা িানেি কানিি প্ররি আনেনগি কািনণ ডস্বিায় কাি কনিনিে। ডকানো
ডেিে, ভািা ো িাকনল্ও িািা অক্লান্ত িরিশ্রম কনিনি।.”
জেম্বাবুপ্টয়র ওরপরড প্রর রনরধ।
ওরিরি প্ররিরেরিিা ডস সকল্ প্ররিেন্ধী েযজিি িেয উনিগ, েুঃি এোং সহােুভূরি প্রকাশ
কনিনিে র্ািা মরিয়া হনয় িানেি সানি ডর্াগানর্াগ কিরিনল্ে এোং িানেি ডগাটষ্ঠি রিরিনয়
িড়াি মাো িানেি েযজিগিভানে কিিা োড়া রেনয়রিল্। জিম্বােুনয় এোং োাংল্ানেনশি মােরসক
প্রভােগুনল্াি উিি ডিাি ডেওয়া হনয়রিল্, ডর্িানে প্ররিেন্ধী েযজিিা স্পিিই সিকারি িােয ও
েগে অি গসহায়িা ডিনক োে িনড় রগনয়রিল্, র্রেও োইনিরিয়ানি ওরিরি কমীিাও
মােরসকভানে প্রভারেি হনয়রিল্।

রডেএরবরলটি ইন ্ লুশন ডহল্পনিনস্কি োক্ষয-প্রমাণ ির্ানল্াচো
গ
িু নল্ িনিনি ডর্, ওরিরি
কমী এোং ডস্বিানসেীিাও ডকারভি -১৯ সাংিমনণি ঝুাঁ রকনি িনয়নি। জিম্বােুনয়ি সাক্ষাৎকাি
ডেওয়া একটি ওরিরি কমচািীনেি
গ
অর নস র্ুমানোি অেুমরি ডেয় র্ানি কমস্থনল্
গ
আসার্াওয়াি িেয গণিরিেহে ডিনক ডকারভি -১৯ সাংিমণ ো হয়। ইকুনয়িনিি এক েযজি েণো
গ
কনিনিে ডর্, কীভানে একটি ওরিরিনি িাি চািিে ডকারভি -১৯ আিান্ত সহকমী রচরকৎসা
সহায়িা ো ডিনয় মািা রগনয়রিনল্ে এোং িানেি মৃিনেহ েি এোং হাওয়া সহকানি কর ে ো
োিিনে অনেক রেে িনি িানেি োরড়নি িনড় রিল্। িাি সহকমীনেি মৃিুয, এোং সিকগিা
অেল্ম্বনে অক্ষমিা এোং িানেি কেি ডেওয়াি অক্ষমিা- িাি সানি কাি কিা প্ররিেন্ধী

বযজিপ্টদর উিি মােরসকভানে একটি রেিাি প্রভাে ড নল্নি (আইরডএ ২০২০রব)।
প্ররিেন্ধী েযজিিা ডর্মে অরিমািী িািা অসমভানে প্রভারেি হনয়রিনল্ে, স মরন

পরব ম াপ্টল িানেি প্ররিরেরি সাংগঠনেি সেসয, কমী এোং ডস্বিানসেীিাও প্রভারেি
হনয়রিনল্ে। উোহিণস্বরূি, োইনিরিয়ায় একটি ওরিরি রিনিািগ কনিনি ডর্ অরিমািীি প্রিম
েিনি অযাল্রেরেিম আিান্ত কমিনক্ষ েশিে ডল্াক ত্বক কযান্সানি মািা রগনয়নিে কািণ
িািা আি রেোমূনল্য রচরকৎসা কিনি িানিেরে।
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"আরম প্ররিেন্ধী বযজিডেি কাউনন্সরল্াং কিরি রকন্তু আরম রেনিই হিাশ হনয় র্াজি কািণ একই
জিরেস আমাি সানিও র্িনি। আমাি মে সে সময় িািাি িানক ... প্ররিেন্ধী েযজিিা ডকাে
সহনর্ারগিা িানি ো। আরম আিোনক েুজঝনয় েল্নি িািরি ো, প্ররিেন্ধী েযজিনেি সাহার্য
কিা সরিযই কটঠে রিল্, রকন্তু আমিা র্িাসািয ডচিা কনিরি। “
বাাংলাপ্টদপ্টশর ওরপরড প্রর রনরধ।

“ আমিা সেসযনেি কাি ডিনক সহনর্ারগিা ডচনয় ড াে কল্ িাই। এই জিরেসিাই আমানেি
রেদ্রাহীে িাি রেনয়নি, এিা িােনি িািা ডর্ আমানেি সেসযিা এিে আিও ডেরশ কি িানি
কািণ ডিরেনল্ িািাি মনিা িাোি ডেই এোং িািা িানে ো কী হনি। রেনশষ কনি র্ািা শ্রেণ
প্ররিেন্ধী বযজি [ র্ানেি িেয িিয অরভগময েয় ]। েুেগশাগ্রস্থ ড ােকল্গুরল্ সরিযই, সরিযই
ডেেোোয়ক রিল্ কািণ , এমেরক সিকানিি কানিও ডকােও সমািাে রিল্ ো, আমানেি
[ িানেি সাড়াোে ] ির্ন্ত
গ অনিক্ষা কিনি হনয়রিল্, র্িক্ষণ ো সাহার্য আসনি িানি , এটি এি
িীড়াোয়ক রিল্ ৫ ৫ ৫ এটি সরিযই, সরিযই ভয়ঙ্কি রিল্।
জেম্বাবুপ্টয়র ওরপরড প্রর রনরধ।

“ আমিা মােরসকভানে ডভনে িনড়রি। আমিা িারে ো কিে িরিরস্থরিি উন্নরি হনে। এটি
একটি অভূ িিূে গসমসযা। আমিা রকভানে িুেুিাি কিনি িারি? েুটি প্রকল্প আমানেি
চল্মাে ডিনিনি রকন্তু আমানেি সুনর্াগ সীরমি, এটি হিাশািেক। ”
বাাংলাপ্টদপ্টশর ওরপরড প্রর রনরধ।
"মােরসক অেুি ােরন

প্ররিেন্ধী েযজি এোং মনোসামাজিক প্ররিেন্ধী েযজিনেি একটি

সাংগঠে রহসানে, আমিা অরিমািীি প্রভাে [ আমানেি উিাোেগুরল্ি মনিয ] আমানেি কমীনেি
ওিিও প্রিযক্ষভানে অেুভে কিরিল্াম এোং আমিা ডর্ভানে এি সাড়া রেনয়রি িা আমানেি
রেনিনেি মােরসক স্বানস্থযি িেয ডেশ ক্ষরিকি রিল্। অরিরিি িহরেল্, র্াি সাহানর্য আমিা
আনিা কমী ডিনয়রিল্াম, এিাপ্টব আমিা রেনিনেি উিি সেপ্ট

ডসই চাি রকিুিা হনল্ও

কমানি সক্ষম হনয়রি।‘’

নাইপ্টেররয়ার ওরপরড প্রর রনরধ।

ফলাফল ৭ঃিঃ
অ্র মারীর প্রিাবগুদলা প্রর বন্ধী বযজিদদর অ্রি ার আদন্ালদনর দি দর এবাং
বাইদর উিয় দেদত্রর বাাঁিার উপরই আদলা পা
দরদে। অর মারী চলা ালীন
ওরপরডগুপ্টলার অরিজ্ঞ া ের াপ্টরর োপ্টে ায ট র েম্পৃি ার গুরুত্ব ু প্টল ধপ্টরপ্টে। স উ যাপ্ট
রপেপ্টন পপ্টি না োপ্ট সেই লপ্টক্ষয ওরপরড-সদর মপ্টধয েরুরী পরর ল্পনা এবাং েঙ্কপ্টির েময়
ায ট রিাপ্টব ঐ যবদ্ধ রার মপ্ট া ােগুপ্টলার মপ্টধয েমন্বয় এবাং পারষ্পরর েহপ্টযারগ ার
গুরুত্ব উপ্টঠ এপ্টেপ্টে ওরপরডপ্টদর অরিজ্ঞ ায়। নারীর অরধ ার োংগঠনগুপ্টলা েহ বৃহির
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নাগরর েমাপ্টের
ধপ্টরপ্টেন।

মমপ্টদর োপ্টে অেপূ
ট ণ টঅাংশীদাররত্ব গপ্টি স ালার গুরুত্বও

ারা ু প্টল

র নটি দদদশই, ওরপরডগুদলা অ্নযানয ওরপরড-দদর সাদথ াদদর সহদ ারগ া দোরদার
রা, আরও সুসাংহ প্রর বন্ধী অ্রি ার আদন্ালন গদড় দ ালাদ অ্বযাহ রাখা এবাং
িরবষযদ অ্যাডদিাদ রসর মািযদম সর াদরর সাদথ ুি হওয়ার ন ু ন উপায় গদড়
দ ালার প্রদয়ােনীয় ার উপর আদলা পা
দর। প্রর বন্ধী বযজিপ্টদর েনোধারপ্টণর
সযাগাপ্টযাগ, োমাজে েুরক্ষা প্র ল্প, স্বািযপ্টেবা এবাং জেরবরি পররপ্টষবা সেপ্ট বাদ সদয়ার
সনর বাচ প্রিাব প্র যক্ষ রার পর, র নটি সদশ েুপ্টি ওরপরডগুপ্টলা সোর রদপ্টয় বপ্টলপ্টে, এই
অর মারীটি াপ্টদর সদরখ্প্টয় রদপ্টয়প্টে সয বৃহির প্রিাব অেটন রপ্ট আরও সবরশ েমরন্ব ও
অন্তিু জট িমূল িাপ্টব এ োপ্টে াে রা, রবপ্টশষিাপ্টব ের াপ্টরর োপ্টে াপ্টদর েম্পৃি া
িা
প্রপ্টয়ােনীয়। ারা ওরপরডগুপ্টলার মক্ষম
ট
া সোরদার রার ও প্রর বন্ধী অরধ ার
আপ্টন্দালনপ্ট আরও সবগবান রার প্রপ্টয়ােনীয় া এবাং এর েনয সয আরও েম্পদ োংিাপ্টনর
প্রপ্টয়ােন া উপ্টেখ্ প্টরপ্টে।

জেম্বাবুপ্টয়িঃ
“আমরা এিাও রশপ্টখ্রে সয ওরপরডগুপ্টলাপ্ট ে ল প্রর বন্ধী বযজিপ্টদর লযাপ্টণর েনয এ োপ্টে
আওয়াে ু লপ্ট হপ্টব, লরব এবাং অযাডপ্টিাপ্ট রের মাধযপ্টম এ
াবদ্ধ হপ্ট হপ্টব ...প্রর বন্ধী
বযজিরা েবপ্টচপ্টয় সবরশ ক্ষর গ্রস্ত হপ্টয়রেল এবাং আমরা ের াপ্টরর হস্তপ্টক্ষপ আরও উিম হপ্টল
খ্ুরশ হ াম। রিন্ন রিন্ন োংিা রহপ্টেপ্টব াে না প্টর ওরপরড রহপ্টেপ্টব আমরা এ
াবদ্ধ হপ্টয় াে
রপ্টল েম্ভব আমরা দরবর এবাং অযাডপ্টিাপ্ট রের সক্ষপ্টে অপ্টন সবরশ র েু অেটন রপ্ট
পার াম। ... হয়প্ট া আমরা ের ারপ্ট সবাঝাপ্ট পারররন ারণ দরবরগুপ্টলা রবরিন্ন রদ সেপ্ট
এবাং রবরিন্ন োংগঠপ্টনর াে সেপ্ট রবরিন্ন জেরনপ্টের দারব রনপ্টয় আেরেল। র ন্তু যরদ আমরা
এ োপ্টে এপ্টে এ িা জেরনপ্টের দারব র াম, াহপ্টল হয়প্ট া আমরা এ যুপ্টদ্ধ েয় লাি
র াম। াই এিা আমাপ্টদর েনয এ টি রশক্ষা রেল সয আমাপ্টদর েবেময় এ
াবদ্ধ হওয়া
উরচ এবাং নীর রনধার
ট প্টদর োপ্টে ম রবরনময় রা উরচ ।… আরম মপ্টন রর, োফপ্টলযর
োপ্টে প্রর বন্ধী মানুপ্টষর লযাপ্টণ অযাডপ্টিাপ্ট রে এবাং লরবাং রার স্তপ্টর সপৌোপ্ট হপ্টল
ওরপরডগুপ্টলাপ্ট আরও িাপ্টলা াযক্ষম
ট
া ত রর রপ্ট হপ্টব।."
জেম্বাবুপ্টয়র ওরপরড প্রর রনরধ।
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““আমাপ্টদর প্রর বন্ধী মানুপ্টষর অরধ ার আদাপ্টয়র সক্ষপ্টে অযাডপ্টিাপ্ট রে রার ন ু ন
উপায়গুপ্টলা পুনরবপ্টবচনা
ট
রপ্ট হপ্টব। জেম্বাবুপ্টয় সফব্রুয়াররপ্ট এ টি ন ু ন ো ীয় প্রর বন্ধী া
রবষয় নীর মালা অনুপ্টমাদন প্টরপ্টে। ২০২৫ পযন্ত
ট চলমান ো ীয় উন্নয়ন স ৌশপ্টল মূলধারার
প্রর বরন্ধ া ু প্টল আনাপ্ট েক্ষম রপ্ট এটি ের াপ্টরর োপ্টে েম্পৃি হওয়ার সক্ষপ্টে আমাপ্টদর
েনয এ টি েুপ্টযাগ। … স ারিড -১৯ এর ারপ্টণ আমরা যা রশপ্টখ্রে, া হপ্টচ্ছ যখ্ন আমরা
সেখ্াপ্টন োর না খ্ন ারাই আমাপ্টদর েনয রেদ্ধান্ত রনপ্টয় সনয়, সযপ্টহ ু পরামশ টসদওয়ার স উ
সনই। েু রাাং এটি আমাপ্টদর লপ্টক্ষযর আপ্টর টি অাংশ, রবরিন্ন রেদ্ধান্ত গ্রহপ্টণর াঠাপ্টমাপ্ট স্বপ্রর রনরধপ্টত্বর েনয চাপ সদওয়া। ”
জেম্বাবুপ্টয়র ওরপরড প্রর রনরধ।

নাইদেররয়া:
“আরম মপ্টন রর নাইপ্টেররয়ায় আমরা রশপ্টখ্রে সয আমাপ্টদর অবশযই দল রহপ্টেপ্টব এ োপ্টে
াে রপ্ট হপ্টব। আরম মপ্টন রর এিা েব ওরপরডগুপ্টলার এ োপ্টে াে রার অক্ষম া,
ের াপ্টরর োপ্টে আমাপ্টদর েম্পৃি াপ্ট প্রিারব
প্টর। … এিা আমাপ্টদর ইন্টারপ্টিশান ও
সপ্রাগ্রাপ্টমর ন শা সেপ্ট আমাপ্টদর চাওয়া-পাওয়া রনপ্টয় দর ষা রষর ক্ষম াপ্ট প্রিারব
প্টর।
আরম মপ্টন রর এ টি প্রধান রশক্ষা হপ্টলা ের াপ্টরর োপ্টে আমাপ্টদর অযাডপ্টিাপ্ট রের োফপ্টলযর
েনয দল রহপ্টেপ্টব এ প্টে াে রা খ্ুবই গুরুত্বপূণ।ট ”
নাইপ্টেররয়ার এফজেরড অাংশগ্রহণ ারী।
" যাপারেটি রবজল্ডাং ওরপরডগুপ্টলার েনয েহায় ... [এটি] চারব াটঠ। সেবা প্রদান এবাং আমাপ্টদর
রনপ্টদটশাবলী পূরপ্টণর েনয েহায় া রার সক্ষপ্টে এটি অপ্টন দূর এরগপ্টয় যাপ্টব।”
নাইপ্টেররয়ার এফজেরড প্রর রনরধ।
"আপ্টন্দালন গপ্টি স ালা এখ্ন আমাপ্টদর েনয খ্ুব, খ্ুব গুরুত্বপূণ...ট মপ্টনাোমাজে প্রর বন্ধী
বযজিপ্টদর সনিওয়া ট সনই, না আপ্টে প্রর বন্ধী যুব বা প্রর বন্ধী নারীপ্টদর ... মাপ্টন আমাপ্টদর
এমন এ টি আপ্টন্দালন রপ্টয়প্টে যা স মন এ িা অন্তিু জট িমূল নয়। নাইপ্টেররয়ায় প্রর বরন্ধ া
ও উন্নয়ন রবষপ্টয় আমরা সয ধরপ্টনর অযাডপ্টিাপ্ট রে সদখ্প্ট চাই া েজম্মরল িাপ্টব চারলপ্টয়
সনবার েনয, আমাপ্টদর প্র যক্ষ আপ্টন্দালন গপ্টি ু লপ্ট হপ্টব। এোিাও আমাপ্টদর খ্ুব শজিশালী
প্রর ষ্ঠান গপ্টি ু লপ্ট হপ্টব।
নাইপ্টেররয়ার ওরপরড প্রর রনরধ
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বাাংলাদদশ:
“রডরপওগুপ্টলা এ জে হপ্টচ্ছ, যা এ টি িাপ্টলা জেরনে। রডরপওগুপ্টলা আরও েমরন্ব
েহপ্টযারগ ামূল হপ্টয় উঠপ্টে। ”

এবাং

বাাংলাপ্টদপ্টশর এফজেরড প্রর রনরধ
“আমাপ্টদর আরও েজ্জিৎ ও ঐ যবদ্ধ এবাং েজক্রয় হপ্ট হপ্টব। অনযোয়, আমরা টিপ্ট ো প্ট
পারব না। এবাং পরররির সমা াপ্টবলা রার ক্ষম া ও েক্ষম া শজিশালী রার েনয পযাপ্ত
ট
েহায় া এবাং মানরে
া বরাদ্দ রপ্ট হপ্টব।"
বাাংলাপ্টদপ্টশর এফজেরড অাংশগ্রহণ ারী।
র েু ওরপরড ব ম
ট াপ্টন অর মারী িাস্ক সফাপ্টে টপ্রর বন্ধী বযজিপ্টদর অন্তিু জট ির উন্নয়প্টনর েনয,
এবাং প্রর বন্ধী বযজিপ্টদর সেল্ফ-এযাডপ্টিাপ্ট ি হপ্ট আরও সবরশ েহায় া রার েনয াে
রপ্টে। জেম্বাবুপ্টয়র ওরপরডগুপ্টলা পালাপ্টমপ্টন্ট
ট
দুইেন প্রর বন্ধী বযজি ো ার েুরবধা লক্ষয
প্টরপ্টে, প্টব এ টি আম্প্টব্র্লা ওরপরড এটিও সোর রদপ্টয়প্টে সয প্রর বরন্ধ া অন্তিু জট িপ্ট শােন
বযবিায় এবাং স ারিড -১৯ িাস্কপ্টফাে টেহ প্রাপ্টয়ারগ স্তপ্টর অন্তিু ি
ট
রা দর ার।
র নটি সদপ্টশই েম্প্রর ের ার ও ওরপরড-সদর মপ্টধয েহপ্টযারগ ার উন্নর এবাং পরর ল্পনা,
বাস্তবায়ন, পযপ্টবক্ষণ
ট
এবাং মূলযায়ন াযক্রপ্টম
ট
ওরপরডগুপ্টলার অন্তিু জট ির গুরুত্বপূণ টেুপ্টযাগ
রেল। উদাহরণস্বরূপ, বাাংলাপ্টদশ ের ার েম্প্রর ২০২০ োপ্টলর েুন মাপ্টে াপ্টদর অষ্টম
পঞ্চবারষ ট পরর ল্পনা (২০২০ সেপ্ট ২০২৫) চালু প্টরপ্টে; ব ম
ট াপ্টন ইউএনরেআররপরডর রবষপ্টয়
নাইপ্টেররয়ার অগ্রগর পযাপ্টলাচনা
ট
প্রজক্রয়াধীন, এবাং ের ার েম্প্রর ো ীয় প্রর বন্ধী রমশন
গঠন প্টরপ্টে; এবাং জেম্বাবুপ্টয়প্ট , ো ীয় প্রর বরন্ধ া নীর মালা ২০২১ োপ্টলর সফব্রুয়াররপ্ট
অনুপ্টমারদ হপ্টয়রেল এবাং ২০২১ োপ্টলর েুন মাপ্টে চালু হপ্টয়রেল।
ওরপরডগুদলা অ্নযানয সুশীল সমাে মম এবাং সামাজে
সহদ ারগ ার অ্পররহা গগুুত্বও উদেখ দরদে।

আদন্ালদনর সাদথ

এ েন ওরপরড প্রর রনরধ প্রর বন্ধী-স জে আইএনজেওগুপ্টলার সক্ষপ্টে ওরপরডপ্টদর
িূ রম া এবাং দারয়প্টত্বর বযপাপ্টর ার প্রর ফলন োরনপ্টয়প্টেনিঃ
”েীমা অর ক্রম রা রনপ্টয় রবভ্রারন্ত েৃটষ্ট হয়,… হয়প্ট া [রডরপও] জ্ঞাপ্টনর অিাব রপ্টয়প্টে বা ারা
খ্ুব িালিাপ্টব যুি হপ্ট পারপ্টে না। ওরপরড-সদর এেব রনপ্টয় ো বলপ্ট পারা এবাং রপেপ্টনর
আেনটি না রনপ্টয় োমপ্টনর আেনটি [অযাডপ্টিাপ্ট রেপ্ট ] রনপ্ট েক্ষম হবার েনয ার েহায় া
রার ো? আরম মপ্টন রর এটি এ টি বি বাধা যা আমরা এখ্ন সমা ারবলা ররে। ... এটি
এ
রফা হপ্ট শুরু প্টর ...আইএনজেও-গুপ্টলা খ্ুব দ্রু োমপ্টন এরগপ্টয় আেপ্টে এবাং
রডরপওগুপ্টলা াপ্টদর আেল উপ্টদ্বপ্টগর রবষয়গুপ্টলা সেপ্ট রপরেপ্টয় যাপ্টচ্ছ, াই আরম মপ্টন রর
আইএনজেও-গুপ্টলার আরও অপ্টন র েু রা উরচ । আপরন োপ্টনন সয াপ্টদর এ টি
স ৌশলগ িূ রম া আপ্টে, যা েহায় া রার াো ারে। … আমরা লক্ষয প্টররে অর মারী
চলা ালীন েমপ্টয় এমন র েু েমেযার উদ্ভব হপ্টয়রেল যা ের যই আমাপ্টদর র েু রনরদটষ্ট বযবধান
দূর রার েনয অযাডপ্টিাপ্ট রে রার েুপ্টযাগ রদপ্ট পার । [র ন্তু] এনজেও, এরগপ্টয় এপ্টে,'আপ্টর,
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আরম লক্ষয ররে এটি ঘিপ্টে, আমরা র
রপ্ট পারর? এিাপ্ট েরাপ্ট আরম র িাপ্টব
আপনাপ্ট েহায় া রপ্ট পারর?' বলার পররবপ্ট ট আইএনজেও েরােরর ের ারপ্ট রচটঠ
রলখ্প্টে। … আরম মপ্টন রর এই রবষয়টিপ্ট অ যন্ত বন্ধুত্বপূণ,ট েহানুিূর শীল পদ্ধর প্ট েম্পৃি
রার েনয অপ্টন গিীর সবাঝাপিার প্রপ্টয়ােন… [এপ্ট অপপ্টরর] িূ রম া ও দারয়ত্বগুপ্টলা
পুপ্টরাপুরর সবাঝার েনয।”
নাইপ্টেররয়ার ওরপরড প্রর রনরধ।
এই ওরপরড প্রর রনরধ উরদ্বগ্ন রেপ্টলন সয (এই সক্ষপ্টে অযাডপ্টিাপ্ট রে, এবাং প্রর বন্ধী বযজিপ্টদর
েয োংগ্রহ এবাং োং লন) আইএনজেওগুপ্টলা সেই াে প্টর সফলপ্টে যা আইএনজেও এবাং
দা াপ্টদর াে সেপ্ট আপ্টর িু েহায় া এবাং হরবল সপপ্টয় ো প্টল ওরপরডগুপ্টলা রনপ্টেরাই
রপ্ট পার ,। এই ব্ষয়টি রেদ্ধান্ত গ্রহণ, ক্ষম া ও রনয়ন্ত্রণ এখ্নও সযিাপ্টব দা াপ্টদর ও
আইএনজেও দ্বারা পররচারল হয় সেিা, উন্নয়প্টন অাংশীদাররপ্টত্বর িূ রম া, দারয়ত্ব ও ক্ষম ার
বন্টণ পুনিঃমূলযায়প্টনর এবাং পররব প্টট নর প্রপ্টয়ােনীয় ার উপর বৃহির আপ্টলাচনার োপ্টে
েম্পর ট । েম্প্রর উন্নয়ন খ্া েুপ্টি এটি পুনেটাগরর হপ্টয়প্টে।
অর মারী চলা ালীন েমপ্টয় েুশীল েমাপ্টের মম এবাং অনযানয অাংশীদারপ্টদর োপ্টে ওরপরডসদর এ প্টে াে রা েম্পপ্ট ট জেজ্ঞাো রা হপ্টল, োক্ষাৎ ার সদওয়া ওরপরডগুপ্টলার
স ানটিই প্রর বন্ধী আপ্টন্দালপ্টনর বাইপ্টর বহুপক্ষীয় োংিা বা অনযানয মানবারধ ার মমপ্টদর োপ্টে
এ প্টে াে রা এবাং পারষ্পরর েহপ্টযারগ ার রবষপ্টয় র েু োনাপ্ট পাপ্টরনরন। অনযানয
এলএমআইরে-গুপ্টলাপ্ট ও এই েম্পৃি া েম্পপ্ট ট েীরম োক্ষয-প্রমাণ প্র ারশ হপ্টয়প্টে।
অর মারী চলা ালীন েমপ্টয় প্রর বন্ধী বযজিপ্টদর স্বল্প-প্রর রনরধত্বশীল সগাষ্ঠীগুপ্টলা েুশীল
েমাপ্টের সনিওয়া গু
ট প্টলাপ্ট
িা অাংশ রনপ্টয়রেল া স্পষ্ট রেল না। নাইপ্টেররয়ার দুেন
ওরপরড প্রর রনরধ উপ্টেখ্ প্টরপ্টেন সয শারীরর ও স্নায়রব প্রর বন্ধী বযজিরা প্রর বন্ধী
আপ্টন্দালপ্টনর মপ্টধয সবরশ দৃশযমান ও স্পষ্টিাষী রেল এবাং শ্রবণ-দৃটষ্ট প্রর বন্ধী বযজি,
অযালরবরনেম এবাং মপ্টনাোমাজে প্রর বন্ধী বযজি এবাং প্রর বন্ধী নারীপ্টদর এেব সক্ষপ্টে ম
সদখ্া যায়। ইন্টারনযাশনাল অগানাইপ্টেশন
ট
ফর মাইপ্টগ্রশন (আইওএম) প্রর প্টবদন প্র াশ
প্টরপ্টে সয ওরপরড াঠাপ্টমাপ্ট নারীপ্টদর ম প্রর রনরধপ্টত্বর ারপ্টণ দরক্ষণ েুদাপ্টন াপ্টদর
পররচারল স ারিড-১৯ প্রিাব মূলযায়প্টন প্রর বন্ধী নারীপ্টদর েমান অাংশগ্রহণ রনজি
রা
চযাপ্টলজঞ্জাং রেল এবাং মপ্টনাোমাজে প্রর বন্ধী এবাং বুজদ্ধ প্রর বন্ধী বযজিপ্টদর াপ্টে সপৌৌঁোপ্টনা
চযাপ্টলজঞ্জাং রেল ারণ ব ম
ট াপ্টন ো ীয় বা রােয স্তপ্টর ওরপরডগুপ্টলা াঁপ্টদর প্রর রনরধত্ব প্টর না
(ইন্টার-এপ্টেজি ওয়ার াংট গ্রুপ অন রডেএযরবরলটি-ইন ্ লুরেি স ারিড-১৯ ররস্পি অযাে
রর িারর,২০২০)।
জেম্বাবুপ্টয়প্ট , দুটি ওরপরডর প্রর রনরধরা অর মারী চলা ালীন েমপ্টয় উইপ্টমন'ে স ায়ারলশন
অফ জেম্বাবুপ্টয়র োপ্টে েহপ্টযারগ ার েুরবধাগুপ্টলার ো উপ্টেখ্ প্টরপ্টেন। নারীপ্টদর অরধ ার
োংিা এবাং জেরবরি পররপ্টষবা প্রদান ারীরা ওরপরডগুপ্টলার াপ্টে াপ্টদর ম ট ােপ্ট প্রর বরন্ধ া
অন্তিু জট িমূল
রপ্ট এবাং প্রর বন্ধী নারীপ্টদর ও নযারশশুপ্টদর রবরুপ্টদ্ধ জেরবরি-র ররপ্টপািট
এবাং ঘিনার সক্ষপ্টে াে রপ্ট প্রদি াররগরী পরামশ টএবাং েহায় া চাইপ্ট েক্ষম হপ্টয়প্টে ।
এ ইিাপ্টব, ওরপরডগুপ্টলা াপ্টদর সনিওয়াপ্ট র
ট মাধযপ্টম প্রর বন্ধী নারী ও নযারশশুপ্টদর যোযে
সেবা প্রদাপ্টনর েনয সরফার রপ্ট পাপ্টর এবাং সযখ্াপ্টন াপ্টদর অরিজ্ঞ া ম সেখ্াপ্টন
জেরবরিপ্ট
াে রার েনয েয ও েহায় া চাইপ্ট পাপ্টর। স ে স্টারড ৩-এ এটি দৃটষ্টপ্টগাচর
রা হপ্টয়প্টে সয, সডফ উইপ্টমন ইন ্ লুপ্টডড আপ্টরা র নটি নারী অরধ ার োংগঠপ্টনর োপ্টে
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রপয়ার মরনিররাং ইরনরশপ্টয়টিি বা েহ মমপ্টদর েপ্টঙ্গ পরামশমূট ল উপ্টদযাগ যা স ারিড ১৯
আগমপ্টনর পূপ্টবইট প্রর টষ্ঠ হপ্টয়রেল া সেপ্ট উপ ৃ হপ্টয়প্টে, এই েম্প টট ি অর মারী আঘা
হানার পর অমূলয হপ্টয় ওপ্টঠ। এপ্ট অপপ্টরর াপ্টের মাধযপ্টম প্রর বন্ধী নারীপ্টদর অরিজ্ঞ া ও
বাধাগুপ্টলা সবাঝা এবাং ীিাপ্টব াপ্টদর োপ্টে ায ট রিাপ্টব াে রা যায় া সশখ্ার েনয
োংিাগুপ্টলা পূপ্টবইট এ োপ্টে যুি হপ্টয়প্টে। অর মারী চলা ালীন েমপ্টয় এই োংিাগুপ্টলা সডফ
উইপ্টমন ইন ্ লুপ্টডডপ্ট সযৌন ও প্রেনন স্বািয ও অরধ ার (এেআরএইচআর), জেরবরি
পররপ্টষবা প্রদাপ্টনর রবরধরবধাপ্টনর মাপ্টঝ রবদযমান েীমাবদ্ধ া এবাং অর মারী চলা ালীন েমপ্টয়
জেম্বাবুপ্টয়প্ট োমাজে তবষপ্টময, োমাজে ও অেননর
ট
অরধ াপ্টর অগ্রগর র উপর র নটি
রিন্ন রিন্ন গপ্টবষণায় অাংশগ্রহপ্টণর েনয আমন্ত্রণ োনায়, যা রনজি
প্টরপ্টে সয গপ্টবষণাটি
প্রর বন্ধী নারীপ্টদর েনয অন্তিু জট িমূল রেল।
এর রবপরীপ্ট , নাইপ্টেররয়ায় প্রর বন্ধী নারীপ্টদর এ টি োংিার এ েন প্রর রনরধ ার হ াশা
বযি প্টরপ্টেন। র রন বপ্টলন, অর মারী চলা ালীন েমপ্টয় দূরব মিাপ্টব াে রার ফপ্টল
ো ীয় সেোর নীর মালা পযাপ্টলাচনার
ট
েময় মূলধারার নারী অরধ ার োংিার োপ্টে ার
োংিার সযাগাপ্টযাগ রেল েীরম :
“আমাপ্টদর যরদ সেই পূণাঙ্গ
ট িানটি ো
এবাং নারীরা ো ীয় সেোর নীর মালায় অবদান
রাখ্ার েমপ্টয় সযাগাপ্টযাপ্টগর অনয নারীপ্টদর োপ্টে সপ
াহপ্টল আরও িাল হপ্ট া। ারণ
পযাপ্টলাচনায়
ট
প্রর বরন্ধ া রবষয় উপাদান চারপপ্টয় সদওয়ার সচষ্টা োিাও, আরম সিপ্টবরেলাম সয
এই ধরপ্টনর েমাপ্টবশ অপ্রর বন্ধী নারীপ্টদর োপ্টে এ টি রবপ্টশষ রবষপ্টয় াে রায় প্রর বন্ধী
নারীপ্টদর মপ্টধয র েুিা হপ্টলও আত্মরবিাে ত রর রপ্ট েক্ষম হপ্টব। প্রর বন্ধী নারীরা খ্ুবই
অদৃশয, মূলধারার নারীপ্টদর মেূট চী বা বিবয সেপ্ট এ দমই গাপ্টয়ব ... আমরা অপ্রর বন্ধী
নারীপ্টদর োপ্টে আলাপচারর া এবাং াপ্টদর োপ্টে পরররচ হওয়ার খ্ুব গুরুত্বপূণ টেুপ্টযাগটি
হাররপ্টয় সফপ্টলরে।“
নাইপ্টেররয়ার ওরপরড প্রর রনরধ।

ফলাফল ৮ঃিঃ
ঝটি া মূলযায়নটি অ্র মারী চলা ালীন সমদয় ওরপরডগুদলার দুদ াগ
গ
াটিদয়
স্বািারব অ্বিায় রফদর আসার সেম াদ প্রিারব
দরদে- এমন অ্দন গুদলা
রবষয় রচরি
দরদে। যরদও োক্ষাৎ ার প্রদান ারী েমস্ত ওরপরডগুপ্টলা াপ্টদর াযক্রপ্টম
ট
অর মারীর প্রিাবপ্ট অ যরধ সনর বাচ বপ্টল বণনা
ট
প্টরপ্টে, র েু ওরপরড গ বেপ্টর
ইর বাচ েুপ্টযাগ-েুরবধা এবাং সযাগাপ্টযাপ্টগর েুপ্টযাগ লাি রপ্ট েক্ষম হপ্টয়রেল। এটি মূল
রনম্নরলরখ্
ারপ্টণ হপ্টয়রেল যা োক্ষাৎ াপ্টরর মাধযপ্টম রচরি
রা হলিঃ
রবরিন্ন িরদণর হরবল উৎস আরথ গ িাক্কা সদেও ওরপরডগুদলাদ
াদদর া ক্রম
গ
র েুিা বোয় রাখদ সেম দর। সয ওরপরডগুপ্টলা হরবপ্টলর উৎে এ িাই, উদাহরণস্বরূপ
প্রর বন্ধী বযজি এবাং াপ্টদর পররবাপ্টরর েদেযপ্টদর সমম্বারশীপ বা পররপ্টষবা রফ, অেবা িানীয়
বযবো এর রেএেআর অনুদাপ্টনর উপর সবরশ রনিটরশীল রেল, অর মারীর ারপ্টণ দা ারা
আরে ট িাপ্টব ক্ষর গ্রস্ত হওয়ার ফপ্টল াপ্টদর সবরশরিাগ বা েমস্ত হরবল হারাপ্টনার েম্ভাবনা
সবরশ রেল।
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ন ু ন হরবল সনাি এবাং প্রারির সামথয।
গ র েু ওরপরড যাপ্টদর রবেপ্টনে সডপ্টিলপপ্টমন্ট
মম এবাং হরবল োংগ্রহ ও সনিওয়ার াংট প্টয়র অরিজ্ঞ া সবরশ রেল, ারা ন ু ন অর মারী
োিাদান াযক্রপ্টমর
ট
েনয হরবল, ল ডাউন চলা ালীন পররচালন খ্রচ বহন রার েনয
নমনীয় হরবল এবাং সোি বা স্বল্প-প্রচরল দা াপ্টদর াে সেপ্ট
হরবল সযমন সোি বযবো বা
আন্তেটার
িাপনার েনয ত্বরর
হরবল অরিগমপ্টন েক্ষম হপ্টয়রেল। রবপরীপ্ট , অপ্টন গুপ্টলা
ওরপরড যাপ্টদর আপ্টগ খ্নও রবরিন্ন হরবপ্টলর উৎে খ্ুে
ঁ প্ট হয়রন, ারা অর মারীটির প্রেম
মােগুপ্টলাপ্ট আরও মারাত্ম আরে ট িাপ্টব ক্ষর গ্রস্ত হপ্টয়রেল।
ওরপরড-দদর সেম ায় সহায় া এবাং প্রর বন্ধী অ্রি ার আদন্ালনদ টির দয় রাখদ
আেহী দা ারা। ওরপরডগুপ্টলার োপ্টে দা াপ্টদর রবদযমান দীঘপ্টময়াদী
ট
েম্প ট এবাং ওরপরডর
েক্ষম ার েহায় া ও প্রর বন্ধী অরধ ার আপ্টন্দালনপ্ট টির প্টয় রাখ্ার েনয দা াপ্টদর এ টি
রবপ্টশষ আগ্রপ্টহর ারপ্টণ ওরপরডপ্টদর নমনীয়, অর ররি এবাং েমপ্টয়াপপ্টযাগী হরবল েরবরাহ
প্টররেল, যা অর মারী চলা ালীন েমপ্টয় াপ্টদর প্র ৃ চারহদা পূরণ প্টররেল এবাং াপ্টদর
রনয়রম
াে চারলপ্টয় সযপ্ট েক্ষম প্টররেল। রবনা খ্রপ্টচ প্রোরণ প্রদাপ্টনর পররবপ্ট ,ট র েু
হরবল ারীরা রনজি
প্টরপ্টেন সয াযক্রমগুপ্টলা
ট
বাস্তবায়ন রা যা আর না যা ওরপরড
মমপ্টদর সব প্টনর অে টপ্রদান সযন পুপ্টরা অর মারীর েময় চলপ্ট োপ্ট । ওপ্টমন াইে
ওয়াল্ডটওয়াইড এবাং রডেএযরবরলটি রাইিে ফাপ্টের মপ্ট া দা া এবাং অাংশীদারপ্টদর স ৌশলগ
রেদ্ধান্তগুপ্টলা রনজি
রপ্ট োহাযয প্টরপ্টে সযন োংিা এবাং মমরা অর মারী সেপ্ট রক্ষা
সপপ্ট পাপ্টর এবাং "রবল্ড বযা সবিার" আপ্টন্দালপ্টনর অাংশ হপ্ট পাপ্টর। রবপরীপ্ট , অপ্টন
হরবল ারীরা অনুপ্টরাধ প্টররেপ্টলন সয, অর মারী চলা ালীন েমপ্টয় ওরপরডগুপ্টলা সযন াপ্টদর
াপ্টের রদ পররব ন
ট
প্টর, অেবা ারা ওরপরড হরবল োমরয় িাপ্টব বন্ধ বা হ্রাে রার
রেদ্ধান্ত রনপ্টয়রেল, যার উপ্টেখ্প্টযাগয সনর বাচ প্রিাব ফলাফল ৬ -এ বরণ ট হপ্টয়প্টে।
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অ্র মারীর পূদব গসর াদরর স্বী ৃ র এবাং াদদর সাদথ সম্পৃি া। অর মারীর পূপ্টব ট
ের ারর মন্ত্রণালপ্টয়র োপ্টে সযেব ওরপরডর েহপ্টযারগ ামূল েম্প ট রেল, অর মারী চলা ালীন
েমপ্টয় াপ্টদর ের াপ্টরর োপ্টে পারস্পরর এবাং গঠনমূল েম্প ট ো ার েম্ভাবনা সবরশ রেল,
রবপ্টশষ প্টর সযখ্াপ্টন ওরপরড সন াপ্টদর োংেদ েদেযপ্টদর োপ্টে বযজিগ বা প্র যক্ষ সযাগাপ্টযাগ
রেল । ের াপ্টরর োপ্টে োমানয অেবা স াপ্টনা পূব-সযাগাপ্টযাগ
ট
রবহীন ওরপরড; রপরেপ্টয় পিা
সগাষ্ঠীর উপর মপ্টনারনপ্টবশ রা ওরপরড (আরদবােী প্রর বন্ধী বযজি, অটিেম এবাং অনযানয
বুজদ্ধবৃরি প্রর বন্ধী বযজিবগ,ট ডাউন রেনপ্টরামযুি বযজিবগ,ট শ্রবণ-দৃটষ্ট প্রর বন্ধী বযজিবগ);ট
এবাং দরবপ্টরর মাধযপ্টম প্রােরম িাপ্টব ের াপ্টরর োপ্টে েম্পৃি ওরপরডগুপ্টলার অর মারীর প্রেম
েয় মাপ্টে সযাগাপ্টযাপ্টগর েবাব পাওয়ার েম্ভাবনা ম রেল।
সাাংগঠরন মদডল। রবপ্টশষ প্রােরম িাপ্টব সযেব ওরপরড সস্বচ্ছাপ্টেব এবাং স্ব-েহায় দপ্টলর
বৃহৎ সনিওয়া ট যা রমউরনটি সলপ্টিপ্টল প্র যক্ষিাপ্টব েপ্টচ ন া বৃজদ্ধর াযক্রম
ট
পররচালনা
প্টর াপ্টদর রনপ্টয় াে র , ারা এই অর মারী চলা ালীন দীঘ েমপ্টয়র
ট
েনয েমস্ত
াযক্রম
ট
বন্ধ রাখ্ার ঝুঁ র প্ট রেল। যরদও সস্বচ্ছাপ্টেবীপ্টদর উপর রনিটর া এবাং োমনাোমরন
াে রা প্রায়ই ওরপরডগুপ্টলা াযক্রম
ট
পররচালনার এ টি প্রধান উপায়, এই এ টি রনরদটষ্ট
সক্ষপ্টেআাংরশ িাপ্টব চলাচপ্টলর উপর রবরধরনপ্টষধাজ্ঞা, ইন্টারপ্টনি োংপ্টযাগ ও অরিগময ার
অিাব, এবাং স ান সক্ষপ্টে েদেযপ্টদর েহায় া রার ম সব নিু ি মমর েীরম োংখ্যার
ারপ্টণ এটি াপ্টদর ােপ্ট ঝুঁ র প্ট সফপ্টল সদয়। এটি ওরপরডগুপ্টলাপ্ট
াপ্টদর েদেয, ম ট াট
ও েনোধারণপ্ট যুি রার েনয বা াট প্রদাপ্টনর পদ্ধর প্ট তবরচেয আনপ্ট বাধয প্টরপ্টে।

ইন ্ লুশন রফউচাে টএর আও ায় স ারিড-১৯ এর েময় োহাঙ্গীর ও ার পররবারপ্ট
েহায় া প্রদান রা হয়। সমাবাইল সফান সমরাম প্ররশক্ষণ প্রদান ারীপ্টদর রন ি াপ্ট
প্ররশক্ষপ্টণর েনয সপ্ররণ রা হয়।© Brac
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াৎক্ষরণ
াররগরর

োণ

দ স োরড ৩ঃিঃ
জেম্বাবুদয়র প্রর বন্ধী নারীদদর এ টি সাংগঠন দডফ উইদমন
ইন র লুদডড-এর প্রানবন্ত া।
সডফ উইপ্টমন ইন ্ লুপ্টডড (জেম্বাবুপ্টয়র প্রর বন্ধী নারীপ্টদর সন ৃ প্টত্ব এবাং াপ্টদর েনয প্রর টষ্ঠ
এ টি োংগঠন) এর অরিজ্ঞ া বযাখ্যা প্টর সয র িাপ্টব উপপ্টর উপ্টেরখ্ র েু প্রর রক্ষামূল
রবষয় অর মারী চলা ালীন েমপ্টয় াপ্টদর প্রানবন্ত ো প্ট েহায় া প্টররেল। অর মারীর পূপ্টব,ট
সডফ উইপ্টমন ইন ্ লুপ্টডড প্রােরম িাপ্টব প্রর বন্ধী নারী এবাং নযা রশশুপ্টদর এেআরএইচআর
এবাং জেরবরি-এর রবরুপ্টদ্ধ াে র , যার মপ্টধয আরও সেোর ও প্রর বন্ধী-োংপ্টবদনশীল
বাপ্টেটিাংপ্টয়র েনয অযাডপ্টিাপ্ট রে, েরহাংে ায় ক্ষর গ্রস্ত প্রর বন্ধী নারী ও নযারশশুপ্টদর
নযায়রবচাপ্টর প্রপ্টবশারধ ার উন্ন
রার েনয রবচার মন্ত্রণালপ্টয়র োপ্টে যুি হওয়া এবাং জেরবরি
ঘিনা বযবিাপনার সক্ষপ্টে েহায় া প্রদান রা অন্তিু ি
ট রপ্টয়প্টে। স ারিড -১৯-এর আপ্টগ, সডফ
উইপ্টমন ইন ্ লুপ্টডড-এর রবরিন্ন ধরপ্টণর হরবল রেল, যার মপ্টধয রেল রবরিন্ন প্রার ষ্ঠারন
দা াপ্টদর অনুদান, অপ্রার ষ্ঠারন দা াপ্টদর াে সেপ্ট প্রাপ্ত নমনীয় অনুদান এবাং ইশারা িাষা
রশখ্াপ্টনা সেপ্ট রনয়রম আপ্টয়র ধারা, যা াপ্টদর মূল খ্রচ বহন র । এই হরবপ্টলর তবরচেয,
সেই োপ্টে দা াপ্টদর োপ্টে াপ্টদর রবদযমান েম্পপ্ট র
ট
ারপ্টণ ারা োক্ষাৎ ার ৃ ৎ অনযানয
ওরপরডগুপ্টলার ু লনায় অর মারী চলা ালীন েমপ্টয় াপ্টদর াযক্রম
ট
আপ্টরা স্ব ে্ফূ ি
ট াপ্টব
চারলপ্টয় সযপ্ট েক্ষম হপ্টয়রেল।
অর মারী চলা ালীন েমপ্টয়, সডফ উইপ্টমন ইন ্ লুপ্টডড অর মারীর প্রেম মােগুপ্টলাপ্ট নারী
অরধ ার োংগঠনগুপ্টলার াযক্রম
ট
স্বািারব রাখ্ার েনয ন শা ৃ ন ু ন 'সররেরলপ্টয়ি ফাে'
এর অধীপ্টন ওপ্টমন াইে ওয়াল্ডটওয়াইড সেপ্ট স্ব-প্রদি, নমনীয় এবাং অবারর অনুদান
সপপ্টয়রেল। এই অনুদান দূরব মিাপ্টব াে রার ন ু ন াররগরী খ্রচ, এবাং
এেআরআইচআর- রবষপ্টয় াপ্টদর াে চারলপ্টয় সযপ্ট োহাযয প্টরপ্টে, যা অনযোয় বন্ধ হপ্টয়
সয । অর মারী চলা ালীন েমপ্টয় যখ্ন সলাপ্ট রা গৃহবন্দী রেল খ্ন মমরা নারী ও নযা
রশশুপ্টদর এেআরএইচআর -এর ন ু ন বাঁধা সখ্য়াল প্টর, উদাহরণস্বরূপ ল ডাউপ্টনর েময়
সযৌনরমলপ্টনর চাপ বৃজদ্ধ, এবাং ল ডাউপ্টনর ারপ্টণ পররবার পরর ল্পনায় েীরম প্রপ্টবশারধ ার
এবাং অেহনীয় ার বৃজদ্ধ। এই অনুদান াপ্টদর রবদযমান ােপ্ট অর মারী োিাদান প্রজক্রয়ায়
াপ্টদর াযপদ্ধর
ট
পররব ন
ট
প্টর ন ু ন সপ্রক্ষাপপ্টি খ্াপ খ্াইপ্টয় রনপ্ট েক্ষম প্টর। মমরা
অর মারী চলা ালীন েমপ্টয় প্রর বন্ধী নারী ও নযা রশশুপ্টদর রবরুপ্টদ্ধ জেরবরির মাোর বৃজদ্ধ
লক্ষয প্টর এবাং যখ্ন মমরা অর ররি হরবল খ্ুে
ঁ রেল, খ্ন এই নমনীয় অনুদান াপ্টদর
জেরবরি-েম্পর ট অরিগময আইরেটি উপ রণ রব াপ্টশ েক্ষম প্টর।
সডফ উইপ্টমন ইন ্ লুপ্টডড-এর ের াপ্টরর োপ্টে রবদযমান েম্প ট অর মারী চলা ালীন েমপ্টয়
লািেন রেল। ারা াপ্টদর অযাডপ্টিাপ্ট রে াে অবযাহ সরপ্টখ্প্টে এবাং মারনপ্টয় রনপ্টয়প্টে,
এবাং অর মারী েম্পপ্ট ট েয সযন শ্রবণ প্রর বন্ধী বযজিপ্টদর অরিগময হয় া রনজি
রার
েনয ারা এ টি ের ারর সযাগাপ্টযাগ ম ট াপ্টের দপ্টল অন্তিু ি
ট রেল ।এ েন ের ারর
প্রর রনরধ অর মারী চলা ালীন েমপ্টয় স্বািয মমপ্টদর ইশারা িাষা সশখ্াপ্টনার েনয াপ্টদর
েহায় ার অনুপ্টরাধ প্টর সডফ উইপ্টমন ইন ্ লুপ্টডড োপ্টে েজক্রয়িাপ্টব সযাগাপ্টযাগ প্টররেপ্টলন।
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সডফ উইপ্টমন ইন ্ লুপ্টডড অর মারী চলা ালীন েমপ্টয় াপ্টদর পূব-রবদযমান
ট
অাংশীদাররত্ব এবাং
সনিওয়া ট সেপ্ট ও উপ ৃ হপ্টয়রেল।উদাহরণস্বরূপ, এপ্ট অপ্টনযর াে সেপ্ট রশক্ষা গ্রহন
এবাং প্রর বন্ধী নারীপ্টদর অরিজ্ঞ া ও বাঁধা েম্পপ্ট ট াপ্টদর েহানুিূর শীল প্টর স ালার েনয
ডরিউআরও- স েমেনট
রার সক্ষপ্টে অর মারীর পূপ্টব টোংগঠনটি অনয র নটি ডরিউআরওএর োপ্টে এ টি রপয়ার মরনিররাং ইরনরশপ্টয়টিি বা েহ মমপ্টদর েপ্টঙ্গ পরামশমূট ল উপ্টদযাপ্টগ
অাংশগ্রহণ ররেল। অর মারী চলা ালীন েমপ্টয় এই োংিাগুপ্টলা এেআরএইচআর, জেরবরি
পররপ্টষবা প্রদাপ্টনর রবরধরবধাপ্টনর মাপ্টঝ রবদযমান শূনয া এবাং জেম্বাবুপ্টয়র োমাজে তবষময,
োমাজে এবাং অেননর
ট
অরধ াপ্টরর সক্ষপ্টে অগ্রগর র উপর র নটি রিন্ন গপ্টবষণায় অাংশ
সনওয়ার েনয সডফ উইপ্টমন ইন ্ লুপ্টডড-স আমন্ত্রন োরনপ্টয়প্টে। ারা অর মারী চলা ালীন
েমপ্টয় অনযানয ডরিউআরও- এর মাধযপ্টম উইপ্টমি স ায়ারলশন অফ জেম্বাবুপ্টয়র োপ্টে এ প্টে
াে প্টররেল, সযমনটি আপ্টগর পৃষ্ঠায় বরণ ট হপ্টয়প্টে।
যরদও অর মারী চলা ালীন েমপ্টয় অনযানয ওরপরডগুপ্টলার ু লনায় োংিাটি সবরশ প্রাণবন্ত রেল,
ারপরও এটি হরবল োংক্রান্ত বাঁধার েম্মুখ্ীন হপ্টয়রেল। মমরা রবপ্টশষ প্টর প্রর বন্ধী নারী ও
নযা রশশুপ্টদর রবরুপ্টদ্ধ জেরবরি বৃজদ্ধ এবাং এটি সমা াপ্টবলার েনয েীরম
হরবল রনপ্টয় উরদ্বগ্ন।
"দা া প্রর ষ্ঠান যরদ বন্ধ হপ্টয় যায় বা ারা যরদ রনপ্টেপ্টদর গুটিপ্টয় সফপ্টল াহপ্টল র হপ্টব, এর
মাপ্টন র সয আমরা [জেরবরি স ] সয ােগুপ্টলা রর া বন্ধ প্টর রদপ্ট হপ্টব?" সডফ উইপ্টমন
ইন ্ লুপ্টডড এমন উপ্টদ্বগও প্র াশ প্টর সয, জেম্বাবুপ্টয়র জেরবরি পররপ্টষবা প্রদান ারীপ্টদর
প্রর বন্ধী নারী ও নযা রশশুপ্টদর োপ্টে াে রা্র েক্ষম া সনই এবাং ারা প্রর বন্ধী বযজিপ্টদর
অন্তিু জট ির রবষপ্টয় জেরবরি পররপ্টষবা প্রদান ারী ও অনযানয সস্ট প্টহাল্ডারপ্টদর োপ্টে াে রার
েনয প্রর শ্রুর বদ্ধ রপ্টয়প্টে।

রদই রবক্রীর বযবো চালু রাখ্ার েনয রমরলপ্টেন্ট স স ারিড-১৯ এর েময় ইন ্ লুরেি রফউচাে টএর
মাধযপ্টম প্ররশক্ষণ প্রদান রা হয়। © Light for the World / InBusiness
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৬। িরবষযৎ প্র যাশা এবাং রবদবচয
রবষয়ারদ
ওরপরড-দদর েনয দৃটিিরঙ্গ
অর মারী চলা ালীন েমপ্টয় িরবষযপ্ট
াপ্টদর োংিার দৃটষ্টিরঙ্গ ী হপ্ট পাপ্টর সে েম্পপ্ট ট
জেজ্ঞাো রা হপ্টল, োক্ষাৎ াপ্টর অাংশগ্রহণ রা ওরপরডগুপ্টলা াপ্টদর িরবষয রনপ্টয়
হ াশাবযঞ্জ এবাং আশাবাদী দৃটষ্টিরঙ্গ উিয়ই েমান িাপ্টব বযি প্টরন। অপ্টনপ্ট চরম আরে ট
েীমাবদ্ধ া েম্পপ্ট ট এবাং বাির
হরবপ্টলর সি েই উৎে োিা াপ্টদর াে চারলপ্টয় যাওয়ার
েক্ষম া েম্পপ্ট ট উপ্টদ্বগ প্র াশ প্টররেপ্টলন। স উ স উ অর মারীর োপ্টে যুি দীঘপ্টময়াদী
ট
েমেযা- নারী ও নযা রশশুপ্টদর রবরুপ্টদ্ধ োংঘটি জেরবরি, দূরব ম রশক্ষা এবাং স্কুপ্টল রফপ্টর যাওয়া,
েম্ভাবয দীঘপ্টময়াদী
ট
মানরে স্বািয োং ি, অন্তিু জট িমূল টি া মেূট রচ রনজি
রা এবাং
অেনীর
ট
পুনরুদ্ধাপ্টরর োপ্টে োপ্টে মোংিান
ট
রবষপ্টয় উরদ্বগ্ন রেপ্টলন।
র েু ওরপরড উপ্টদ্বগ প্র াশ প্টরপ্টে সয ের ার এবাং েুশীল েমাে সেপ্ট প্রর বন্ধী বযজিরা
ক্রমাগ বাদ পপ্টি সযপ্ট পাপ্টর। অনযরা ওরপরড এবাং প্রর বন্ধী বযজিপ্টদর িরবষয দুপ্টযাপ্টগ
ট
আরও িালিাপ্টব অন্তিু জট ি রনজি
রার েনয প্রর বন্ধী বযজিপ্টদর অরধ ার আপ্টন্দালন গপ্টি
স ালা ও শজিশালী রা এবাং ের াপ্টরর োপ্টে াপ্টদর েম্পপ্ট র
ট উন্নর োধপ্টনর রবষপ্টয় অ যন্ত
অনুপ্রারণ হপ্টয়প্টে।
“অর মারীর ারপ্টণ সয হস্তপ্টক্ষপগুপ্টলা রা হপ্টয়রেল সেগুপ্টলার সবরশরিাগ সেপ্ট ই প্রর বন্ধী
বযজিরা বাদ পপ্টি রগপ্টয়রেল। স বলমাে এটিই প্রর বন্ধী বযজিপ্টদর োংগঠপ্টনর েনয এ টি ন ু ন
দৃটষ্টিরঙ্গ ত রর রপ্ট েহায় । ”
জেম্বাবুপ্টয়র ওরপরড প্রর রনরধ।

রবদবচয রবষয়ারদ
সাক্ষাৎকাি এোং এ জিরি’র পযপ্টবক্ষণ
ট
সেপ্ট এ রসরিও এোং রিিএযরেরল্টি ইেকরল্ুশে
ডহল্পনিস্ক ডকারভি -১৯ সমা াপ্টবলা ও পুনর্গঠনে রেম্নরল্রিি অগ্রারিকািগুনল্া োিাই কসরপ্টে।
অগ্রারধ ারগুপ্টলা স ারিড-১৯ সমা াপ্টবলা ও পুনর্গঠনের োপ্টে োংরেষ্ট রবরভন্ন প্রভােস র
োপ্টে েম্পর ট । ভরেষযি সাংকি সমা াপ্টবলার রশক্ষণ রেজিি কিাি িেয এগুপ্টলা বাোই রা
হপ্টয়প্টে। ওরিরিগুনল্াি অগ্রারিকাি ও প্রনিযক প্রভােকনকি িেয িানেি সুিারিশগুনল্া সোি
কিনি এোং েুঝনি িানেি সনে আিও মিরেরেময় এোং সম্পৃিিাি িেয সুিারিশ কিা হয়।
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সর ারিঃ
েুনর্াগ
গ প্রস্তুরি ও ডমাকানেল্া িাস্ক ড ানস গএোং েুনর্াগ
গ িুেুিানিি িেয অেযােয িিামশ গও
রসিান্ত গ্রহণ প্রজিয়ায় প্ররিেন্ধী েযজি ও ওরিরিগুনল্ানক অন্তভু ি
গ কিা।
প্ররিেন্ধী োিীনেি সাংগঠে এোং প্ররিেন্ধী েযজিনেি স্বল্প প্ররিরেরিত্বশীল্ ডগাষ্ঠীসহ
ওরিরিগুনল্াি সম্পূণ গরেস্তাি ও বেরচেয িুনড় েীর্নময়ােী
গ
অাংশগ্রহণ ডিািোি কিা।
ডকারভি -১৯ এি সাড়াোে প্রজিয়াগুনল্া ডর্ে ( কমিনক্ষ ) প্ররিেরন্ধিা, ডিন্ডাি এোং েয়নসি
রভরিনি আল্াো আল্াো িিয সাংগ্রহ, ডর্াগানর্াগ, সামাজিক সুিক্ষা, জিরেরভ িরিনষো,
মােরসক স্বাস্থয িরিনষো এোং রশক্ষাসহ মূল্ িরিনষো ও রেভাগগুনল্াি চারহো মূল্যায়ে এোং
অন্তভু জগ িমূল্ক রেেন্ধনেি উিি ডিাি রেনি ওরিরিগুনল্াি সানি অাংশীোিীনত্বি রভরিনি এোং
একনে কাি কিা।
সোি িেয রেিািে, অন্তভু জগ িমূল্ক এোং সহিল্ভয অেল্াইে িরিনেশ রেজিি কিনি
প্ররিেন্ধী েযজিনেি িেয রিজিিাল্ প্রর্ুজিনি প্রনেশগমযিাি বেষময েূি কিা।
প্ররিেন্ধী োিী ও কেযারশশুনেি সরহাংসিা মুি িীেে র্ািনেি অরিকাি সমুন্নি িািাি িেয
ওরিরি, োিীনেি সাংগঠে, জিরেরভ িরিনষো প্রোেকািী এোং অেযােযনেি সানি কাি কিা।

সুশীল সমাে ও মানবারি ার

মমরািঃ

েুনর্াগ
গ প্রস্তুরি ও সাড়া োনে িাস্ক ড াস,গ এোং েুনর্াগ
গ িুেুিানিি িেয অেযােয িিামশ গও
রসিান্ত গ্রহণ প্রজিয়ায় প্ররিেন্ধী েযজিনেি ও ওরিরিগুনল্ানক অন্তভু ি
গ কিা।
প্ররিেরন্ধিা-অন্তভু ি
গ জিরেরভ প্ররিনিাি ও সাড়া োনেি িেয সিকাি, ওরিরি এোং জিরেরভ
িরিনষো প্রোেকািীনেি মনিয সমন্বয় গনড় ডিাল্া।
ক্ষমিাি ভািসামযহীেিা ডমাকানেল্া কিা এোং ওরিরিগুনল্াি সানি আিও েযায়সেি
অাংশীোরিত্ব ও অিিূ
গ ণ গসহনর্ারগিাি েন্ধে গনড় ডিাল্া, র্া প্ররিেন্ধী েযজিনেি অরিকানিি
প্ররিরেরি এোং এযািনভানকি রহসানে িানেি রেনেগশোনক সম্মাে এোং প্রচাি কনি।

দা া এবাং অ্াংশীদারিঃ
স ারিড-১৯ পুনর্গঠনের সময় ও এি িনি এোং অেযােয সাংকনি সাড়াোে প্রজিয়াি ডক্ষনে
ওরিরিগুনল্াি িেয অরিরিি েমেীয়, মূল্ এোং েীর্নময়ােী
গ
িহরেল্ সিেিাহ কিা।
মূল্ িরিচাল্ে েযয় ডমিানো, সাাংগঠরেক ক্ষমিা শজিশাল্ীকিণ এোং কমী িহরেনল্ি িাশািারশ
প্রকল্প-রভরিক িহরেনল্ি িেয াজন্ডাং িিরি বিরিনি প্ররিেন্ধী েযজি এোং ওরিরিনেি সানি
িিামশ গকিা।
প্ররিেন্ধী েযজি ও ওরিরিগুনল্াসহ প্ররিেন্ধী োিী এোং প্ররিেন্ধী েযজিনেি স্বল্প প্ররিরেরিত্বমূল্ক
ডগাষ্ঠীগুনল্াি প্রকৃি প্রনয়ািেীয়িা, অগ্রারিকাি এোং িরিরস্থরি ডমিানি িহরেল্ প্রোে কিাি
িেয ওরিরিগুনল্াি সানি িিামশ গকিা।
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প্ররিেন্ধী োিীনেি প্ররিরেরিত্বকািী ও স্বল্প প্ররিরেরিত্বকািী প্ররিেন্ধী েযজিনেি ওরিরিগুনল্া সহ
প্ররিেন্ধী েযজি ও ওরিরিগুনল্ানক প্রভারেি কনি এমে সমসযাগুনল্ানক আিও ভাল্ভানে
ডোঝাি িেয, িৃিকীকৃি ডিিাি সানি সম্পরকগি িিযপ্রমাণারেি ািাক ডমাচনে রেরেনয়াগ
কিা।
িািীয়, আিরল্ক ও বেরশ্বক ডক্ষনে ডকারভি -১৯ িুেুিানি প্ররিেন্ধী েযজি এোং
ওরিরিগুনল্াি অিিূ
গ ণ গঅাংশগ্রহনণি িেয কূিবেরিক প্রভাে েযেহাি কিা।

ওরপরডিঃ
সিকানিি সানি েীর্নময়ােী
গ
সম্পৃিিা অেযাহি িািা, প্ররিেন্ধী েযজিনেি রেিয়িা ডেয়া ডর্,
িানেি সমস্ত বেরচেয, উোহিণস্বরূি- প্ররিেন্ধী োিী এোং প্ররিেন্ধী েযজিনেি স্বল্প
প্ররিরেরিত্বশীল্ ডগাষ্ঠীনেিও সিকারি কমকানন্ড
গ
অন্তভু ি
গ কিা হনয়নি।
আমরনেল্া ওরিরিগুনল্া অরিমািী সাড়াোে প্রজিয়া ডিনক প্রাপ্ত রশক্ষা/অরভজ্ঞিা সাংগ্রহ ও
ডশয়াি কিাি িেয একটি ড াকাল্ িনয়ন্ট রহসানে কাি কিনি িানি এোং সিকাি, োিা ও
অেযােয উন্নয়ে ও মােোরিকাি কমীনেি িেয সমন্বয়কািীি ভূ রমকা িাল্ে কিনি িানি।
িহরেনল্ি উৎসনক বেরচেযময় কিনি এোং ডর্িানে সম্ভে ডসিানে মূল্ িহরেল্ বিরি কিনি
রেকল্পগুনল্া রেনেষণ কিা।

অ্রি

র গদবষণার রবষয়সমূহিঃ

অরিমািী চল্াকাল্ীে সমনয় এল্এমআইরসনি মােরসক স্বাস্থয েীরি এোং িরিনষো ডর্িানে িূে-গ
রেেযমাে মােরসক স্বাস্থয ঝুাঁ রক সম্পন্ন েযজি এোং মনো-সামাজিক প্ররিেন্ধী েযজিিাও অন্তভু ি
গ
হয়।
জিরেরভ ডসোয় রভন্ন রভন্ন িরিচয় ( ইন্টািনসকশোরল্টি) এোং প্ররিেরন্ধিাি অন্তভু জগ ি, এোং োিী
অরিকাি সাংস্থা, জিরেরভ িরিনষো প্রোেকািী ও প্ররিেন্ধী োিীনেি সাংগঠনেি একনে কাি
কিা।
ডকারভি -১৯ অরিমািীি সময় প্ররিেন্ধী েযজিনেি রিজিিাল্ অন্তভু জগ ি, এোং সেনচনয় ডেরশ
রিরিনয় িড়া প্ররিেন্ধী েযজিনেি কানি ওরিরিগুনল্াি ডিৌৌঁিানো।
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৭। দরফাদরন্স
এরডরড ইন্টারনযাশয়ানল (২০২০) আয় হ্রাস, সরহাংসিাি ঝুাঁ রক এোং উগান্ডায় প্ররিেন্ধী েযজি
ও িানেি প্ররিরেরিত্বকািী সাংগঠনেি প্ররিজিয়া

https://add.org.uk/file/4345/download?token=VpGiyRl0
েন্ড, (২০২০) ডকারভি -১৯ কীভানে এেজিওগুনল্াি অিায়ে
গ
ও কার্িমনক
গ
প্রভারেি কিনি?

https://www.bond.org.uk/news/2020/04/how-is-covid-19-affecting-ngosfinances-and-operations
ডেোে, রস৫ (২০২০) অরিমািী চল্াকাল্ীে সমনয় প্ররিেন্ধী েযজিি অরিকাি: ডকারভি -১৯
রিিএযরেরল্টি িাইিস মরেিনিি ল্া ল্ রেনয় একটি বেরশ্বক প্ররিনেেে।

https://www.africaportal.org/publications/disability-rights-during-pandemicglobal-report-findings-covid-19-disability-rights-monitor/
রিিএযরেরল্টি ইেকরল্ুশে ডহল্পনিস্ক ( ২০২০-২০২১) রিিএযরেরল্টি ইেকরল্ুশে ডহল্পনিস্ক
ডকারভি-১৯ এরভনিন্স িাইনিস্ট ১-৫

https://www.sddirect.org.uk/our-work/disability-inclusion-helpdesk/
রিএসআই (িাউে রসেনরাম ইন্টািেযাশোল্) (২০২০) সেসয সাংস্থাগুনল্াি রডএেআই

স ারিড-১৯ িরিি- এরপ্রল্ ২০২০, িাউে রসেনরাম ইন্টািেযাশোল্ ,
http://www.edsa.eu/wp-content/uploads/2020/05/DSi_COVID-19_surveysummary-of-results-for-members.pdf
ডাঙ্কল,স ., িযান ডার সহইেপ্টডন,আই., স্টান, ট ই. অযাে ই. রচরওয়া (২০১৮) নারী এবাং
নযারশশুপ্টদর প্রর বরন্ধ া এবাং াপ্টদর রবরুপ্টদ্ধ েরহাংে া
https://www.whatworks.co.za/documents/publications/195-disability-briefwhatworks-23072018-web/file
জেএেএম আপ্টোরেপ্টয়শন (জেএেএমএ) (২০২০) রদ সমাবাইল সেোর গযাপ ররপ্টপািট
২০২০, লেনিঃ জেএেএম আপ্টোরেপ্টয়শন
https://www.gsma.com/r/gender-gap/
রহউমযাে িাইিস ওয়াচ ( ২০২১) ইয়ািস ডিান্ট ওনয়ি
কািনণ রশশুনেি রশক্ষাি অরিকানি অসমিা েৃজি

ি ডেম” ডকারভি -১৯ অরিমািীি

https://www.hrw.org/report/2021/05/17/years-dont-wait-them/increasedinequalities-childrens-right-education-due-covid
আইরিএ (২০২০এ) ডকারভি -১৯ বেরশ্বক অরিমািীি সানি িাি িাইনয় ডেওয়া প্ররিেন্ধী
েযজিনেি অরভজ্ঞিাি উিি আইরিএ িরিি ,

https://www.internationaldisabilityalliance.org/covid19-survey
আইরডএ (২০২০রব) “ আমরা হয় ক্ষুধা অেবা প্টরানা িাইরাপ্টের ারপ্টণ মারা যাই”
স ারিড-১৯ ইন ই ু প্টয়ডর , "We either die of hunger or coronavirus”, COVID-19
in Ecuador | International Disability Alliance

58

বাদ সদওয়ার পররণর িঃ বাাংলাপ্টদশ, নাইপ্টেররয়া এবাং জেম্বাবুপ্টয়’র প্রর বন্ধী বযজিপ্টদর োংগঠন ও
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আইরডএ (২০২০রে) স ারিড-১৯ঃিঃ প্রর বন্ধী মানুপ্টষর াপ্টে সপৌৌঁোপ্টনা
https://inclusivefutures.org/wp-content/uploads/2020/12/DID-COVID-19progress-report.pdf
আইরিএ ( ২০২০রি) েরক্ষণ আরিকা ডিনক েুটি গল্প: রকভানে একটি সহি িিামশ গেিগমাে
েযািক সমসযা প্ররিনিাি কিনি িািি,

https://www.internationaldisabilityalliance.org/SA-Covid19
ইন্টাি-এনিজন্স ওয়ারকগাং গরুি অে রিিএযরেরল্টি- ইেকরল্ুরসভ ডকারভি-১৯ ডিসিন্স অযান্ড
রিকভারি (২০২০) ডকারভি-১৯ ডিসিন্স ইে রহউমযারেিারিয়াে ডসটিাংস: প্ররিেন্ধী েযজিনেি
অন্তভু ি
গ কিাি িেয ভাল্ অভযানসি উোহিণ,

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/gip02413_covid_humanitarian_good_p
ractice_final_web.pdf
ইিটিটিউি অফ রমউরনটি সডপ্টিলপপ্টমন্ট (আইরেওরড) জেম্বাবুপ্টয় (২০২০), রদ
ইমপযাক্ট অফ স ারিড-১৯ অন উইপ্টমন উইে রডেএযরবরলটিে (ডরিউডরিউরড) ইন
মােরিনপ্টগা আরবান, জেম্বাবুপ্টয় ,
http://kubatana.net/wp-content/uploads/2020/05/The-impact-of-COVID-19-onwomen-with-disabilities-in-Masvingo-icodzim-200512.pdf
আই আররে (২০১৯) জেরবরি ইমারপ্টেজি রপ্রপ্টপয়ারডপ্টনে অযাে সরস্পিিঃ ইন ্ লুশন
অফ ডাইিারে উইপ্টমন অযাে গালেট গাইপ্টডি সনাি। https://gbvresponders.org/wpcontent/uploads/2021/01/IRC-Inclusion_Guidance-ENG-screen.pdf
রল্ঙ্কনল্াকাল্ ( ২০২০) ডলাোল্ সাউনি সুশীল্ সমাি সাংগঠেগুনল্া ডর্ভানে ডকারভি-১৯ িািা
প্রভারেি হয়

https://linclocal.org/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Impact-onCSOs_LINC-report.pdf
মাটিট ন, আর. অযাে অযাপ্টলনবযা ,রি. (২০২০)। জিম্বােুনয়ি োিী ও কেযারশশুনেি রেুনি
রল্ে রভরিক সরহাংসিাি (জিরেরভ) উিি ডকারভি -১৯ এি ডগৌণ প্রভাে, এসএএ ই জিম্বােুনয়
ডিকরেকযাল্ আরসনস্টন্স যারসরল্টি, https://www.sddirect.org.uk/media/2136/safe-

zimbabwe-evidence-synthesis-on-covid19-10122020-for-publication-v2.pdf
রমরে-ডিরভস, ডি৫ অযান্ড ওয়ারপ্ল্াং, এল্৫ ( ২০২০)। ডকারভি -১৯ অরিমািীি সময় প্ররিেন্ধী
রশশুনেি িেয রশক্ষা: ইনোল্াি অরভজ্ঞিা ডিনক িিয এোং প্রমানণি এনিন্ডা, রিিএযরেরল্টি
ইেকরল্ুশে ডহল্পনিস্ক ডকানয়রি োং ৩৭, রিিএযরেরল্টি ইেকরল্ুশে ডহল্পনিস্ক,

https://www.sddirect.org.uk/media/2189/disability-inclusion-helpdesk-query-37covid-19-and-education.pdf
রমরিরিরি, এে৫ এ৫ অযান্ড রমিজি, আি৫ (২০২০) ডোঁনচ িাকাি ল্ড়াই: ডকারভি -১৯ িনিযি
মিযস্থিাি িেয প্ররিেন্ধী েযজিনেি সজিয়িা। রমরিয়া ইন্টািেযাশোল্ অনেরল্য়া। ২০২১;
১৭৮(১)ঃঃ১৫১-১৬৭ https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1329878X20967712
ডমানয়া-রেনয়নি এস অযান্ড ডিামা এস ( ২০২০) জিম্বােুনয়নি ইন্টািনেনি সীরমি প্রনেশগমযিা
অরিমািী চল্াকাল্ীে সময় েূিেিী রশক্ষাি ডক্ষনে একটি েড় োিা, অযানিােযানিারমিাি
রিসিযাচ োং ৩৭১ https://afrobarometer.org/publications/ad371-limited-

internetaccess-zimbabwe-major-hurdle-remote-learning-during-pandemic
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ওএনএে (অরফে ফর নযাশনাল স্টযাটিরস্ট ে) (২০২০) প্রর বন্ধীত্ব অবিাপ্টন
প্টরানািাইরাে (স ারিড-১৯) েম্পর ট মৃ ু য, ইাংলযাে এবাং ওপ্টয়লেিঃ২ মাচট সেপ্ট ১৪
েুলাই ২০২০।.
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarria
ges/deaths/articles/coronaviruscovid19relateddeathsbydisabilitystatusenglanda
ndwales/2marchto14july2020
স ায়ারলটিটিি মযাগাজেন (২০২১) রেরেরড, রপডরিউরড এর স ারিড-১৯ টি াদান
মেূট রচপ্ট অগ্রারধ ার রদপ্ট এনরেরপডরিউরড এনরেরডরে, এনরপএইচরেরডএ-স
েরি
প্টর। https://www.qualitativemagazine.com/?p=12283
ইউএনরডইএেএ (২০১৯) রডেএযরবরলটি অযাে সডপ্টিলপপ্টমন্ট ররপ্টপািট ,
ইউএনরডইএেএ। https://www.un.org/development/desa/disabilities/wpcontent/uploads/sites/15/2019/07/disability-report-chapter2.pdf
ইউনেনস্কা (২০২০) জিম্বােুনয়ি প্ররিেন্ধী েযজিনেি উিি ডকারভি -১৯ এি প্রভানেি দ্রুি
মূল্যায়ে। েরক্ষণ আরিকায় ইউনেনস্কাি আিরল্ক অর স,

https://en.unesco.org/news/assessment-report-impact-covid-19-personsdisabilities-zimbabwe-validated
ইউএেরিআিরিরি (২০২০) ডকারভি -১৯ িুেুিাি এোং িাি োইনিও সামাজিক সুিক্ষায়
প্ররিেন্ধী েযজিনেি অন্তভু জগ ি।

https://socialprotection.org/sites/default/files/publications_files/Webinar
presentation 01 09 2020.pdf
িরিউএইচও (ওয়াল্ডগ ডহল্ি অগাোইনিশে
গ
) ( ২০২০) ডকারভি -১৯ প্রােুভাগ নেি সময়
প্ররিেরন্ধিা রেনেচো।

https://www.who.int/docs/default-source/documents/disability/covid-19disability-briefing.pdf
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ুিরোদিযর স ো়েিো়ে িভরেোভিি প্রভিবন্ধী বযজিদদর েনয অন্তিভ ুক্তিমূি উন্ন়েন
(ভডআইভড) মসূু ভের িেয দচ্ছ ভনম্ন ও মিযম আদ়ের কেেগুদিোদি
(এিএমআইভসএস) প্রভিবন্ধী বযক্তিদের িযোর্ ও অন্তিভ ুক্তির উন্নভি সোিন রো। এই
মেূট রচর আও ায়, রডে্এযরবরলটি ইন ্ লুশন ডহল্পনিস্ক একটি কারিগিী সহায়িা
প্রর ষ্ঠান িরিচাল্ো করপ্টে িানক র্া র্ুিিানিযি উন্নয়ে সহায়িায় প্ররিেন্ধী বযজিপ্টদর
অন্তভু জগ ি সম্পরকগি রেনশষারয়ি গনেষণা, োক্ষয-প্রমাণ এোং কারিগিী সহায়িা প্রোে কনি।
এই েনল্ি প্রিাক্টটি প্ররিেন্ধী বযজিডেি অরধকাি রেনয় িারিসাংনর্ি অাংশীোিত্ব
(ইউএেরিআিরিরি) এি সানি ডর্ৌি কমসূগ রচি মািযনম আইরিএ কিৃক
গ বিরি রা হনয়নি, র্া
অন্তভু জগ িমূল্ক ডকারভি -১৯ এি ডমাকানেল্াি রেষনয় রশিনে সহায়িা করপ্টব এোং অেোে
িাখ্প্টব। এই জ্ঞােমূল্ক িনণযি সহ-অিায়নণ
গ
িনয়নি আইরিএ।

এই ঝটি া মূলযায়ন পররচারল

হদয়দেিঃ

ডিরস ডমরে-ডিরভস এোং জিস হািনল্, রডেএরবরলটি ইন ্ লুশন ডহল্পনিস্ক (প্রািরমক
গনেষণা-সাক্ষাৎকাি); স াবারন দুপ্টব, েুলায়মান আব্দুল্মুমুরন উোহ, আম্বা োপ্টলল ার,

সরোউল

ররম রেজদ্দ ী এবাং দররদ শমা,ট আইরডএ (প্রািরমক গনেষণা - োাংল্ানেশ,
োইনিরিয়া এোং জিম্বােুনয়স ড াকাস গরুনিি আনল্াচো); এরিকা ডিিাি এোং ডিরস
ডমরে-ডিরভস, রডেএরবরলটি ইন ্ লুশন ডহল্পনিস্ক (ডিস্ক রভরিক োক্ষয-প্রমাণ ির্ানল্াচো
গ
)।
প্রর দবদনটি রলদখদেন ডসাশযাল্ ডিনভল্িনমন্ট িাইনিক্ট -এি ডিরস-ডমরে-ডিরভস, জিস
হািনল্ ও ইসানেল্ কারিগোল্, এোং রপয়ার রররিও কিা হনয়নি প্রকল্প ডি ানিন্স গরুি এবাং
সাক্ষাৎকানি অাংশ ডেওয়া ওরিরিগুনল্াি িািা।

প্র ল্প

োবিান ও সমন্বয় দরদেনিঃ রডেএরবরলটি ইন ্ লুশন ডহল্পনিস্ক - এি
ল্নিে ওয়ািরল্াং, মারিয়া ভরল্াহারকস এোং রিনয়িি রল্, ।
প্রিনেি িরে: োইনিরিয়াি আেুিা- ডি একটি কমশাল্ায়
গ
প্ররিেন্ধী েযজিনেি সাংগঠনেি
অাংশগ্রহণকািীিা, মাচগ ২০২১
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