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একটি অসি অতিিোতি
কতিউতনটি ও তসতিল সসোসোইটি সথবক

প্রোপ্ত িথ্য-প্রিোণ ও সি্যক ধোিণো

সোিসিংবক্প

এই প্রতিবেদন প্রসবগে 
কতিউতনটি ও তসতিল সসোসোইটি (তসএসও) সেসে িথ্য-উপোত্ত তিতি কবি িো কোবে লোগোবনোি সেষ্ো 
কবি The Civil Society Collaborative on Inclusive COVID-19 [সকোতিড-১৯-এি অন্তি্ভুক্তিিূলক 
উপোি্বিি ে্যোপোবি তসতিল সসোসোইটি সহবেোতগিো]। এই সেৌথ উবদ্যোবগি লক্্য হবলো সকোতিড-১৯ 
অতিিোতি কীিোবে প্রোতন্তক েনবগোষ্ঠীি ওপি প্রিোে তেস্োি কবিবে, িোিো কীিোবে এটি সিোকোবেলো 
কবি ঘুবি দোতঁ়িব়েবে সস সম্পবকভু একটি সোিতরিক ধোিণো তিতি কিো।

কবিোনোকোলীন ে্যোবলক্্জিং সিব়ে, তেতিন্ন কতিউতনটি ও সিংস্োি সি়ে ও সোিতরিক প্রবেষ্োি ফবল এই 
সেৌথ উবদ্যোগ রিহণ সম্ভে হব়েবে। সেসে ে্যক্তি, সগোষ্ঠী ও কতিউতনটি উদোিিোবে িোবদি জ্োন ও 
অতিজ্িো তেতনিব়েি িোধ্যবি এই গবেষণো প্রতিবেদন তিতিবি িূতিকো সিবেবে িোবদি প্রতি ধন্যেোদ 
জ্োপন কিতে।

এই সেৌথ উবদ্যোবগ ২০টিিও সেতি তসএসও েত়িি, েোিো তেতিন্ন সগোষ্ঠীি প্রতিতনতধত্ব কবি ও িোবদি 
সোবথ কোে কবি। এবদি িবধ্য িব়েবে: েোতিগি সিংে্যোলঘু; দতলি; আতদেোসী; অি্যন্তিীণ েোস্ি্ে্্যি 
ে্যক্তি; সিকোিী, উিকোিী, ট্োন্সবেন্োি, কুই়েোি ও ইন্োিবসক্স; অতিেোসী; ে়েস্ক ে্যক্তি; প্রতিেন্ী; 
িিণোথথী; ধিথী়ে সিংে্যোলঘু; পথতিশু; তেধ কোগেপত্রতেহীন সলোক; নোিী ও সিব়ে; এেিং েুে েনবগোষ্ঠী।

এই উবদ্যোবগ সেৌথিোবে সোেীতেক দোত়েত্ব পোলন কবি স্োেোল পোিভুনোিতিপ ফি সোসবিইবনেল 
সডবিলপবিন্, ক্েতপএসতডতড (Global Partnership for Sustainable Development Data-GPSDD) 
এেিং ইন্োিন্যোিনোল তসতিল সসোসোইটি সসন্োি, আইতসএসতস (International Civil Society Centre-
ICSC)। েোি ফবল GPSDD-এি ইনক্লুতসি সডিো েোিভুোি (Inclusive Data Charter) এেিং ICSC-এি 
তলি সনো ও়েোন তেহোইন্ পোিভুনোিতিপ (Leave No One Behind Partnership)-এি িবিো দুই সনিও়েোকভু
অিংিীদোবিি িূতিকো পোলন কবিবে।

2021 েলুোই প্রকোতিি



সোিসিংবক্প
প্রোতন্তক িোনুবষিো সকোতিড-১৯ অতিিোতি সিোকোবেলো়ে গুরুত্বপূণ ভু িূতিকো সিবেবে: পতিেোি, েন্ধু-েোন্ে 
ও সহকিথীবদি প্রকৃি সহো়েিো (েোেোি সহ) প্রদোন কবিবে, পোিস্পতিক আতথ ভুক সহো়েিো তদব়েবে, এেিং
তেতিন্ন প্রকোি িথ্য আদোন-প্রদোন কবিবে। প্রোতন্তক িোনবুষিো অতিিোতিি নোনো প্রিোবেি সোবথ িোতনব়ে 
তনব়ে তেকল্প আব়েি উৎস সেোেঁোসহ নোনো উপোব়ে দোরুণিোবে ঘুবি দোতঁ়িব়েবে।

তেতিন্ন কতিউতনটি প্রবেষ্োি তেপিীবি, সকোতিড-১৯-সকক্্রিক সিকোতি উবদ্যোগগুবলোবি প্রোতন্তক 
েনবগোষ্ঠী প্রো়েিই উবপতক্ি সথবকবে েো েোদ পব়ি সগবে। সিকোতি প্রতিষ্োন ও সিংস্ো কিৃ ভুক প্রকোতিি 
ও ে্যেহৃি িবথ্য সে েবথষ্ ফোকঁবফোকি ও পক্পোতিত্ব আবে িো উব্োেন কবি তদব়েবে এই অতিিোতি। 
িথ্যগি এসে ফোকঁবফোকবি অবনক ে্যক্তি ও সগোষ্ঠী ‘েোদ’ পব়ি েো়ে, এি ফবল এই সকল েনবগোষ্ঠী 
সিকোতি উবদ্যোগ সথবকও েোদ পব়ি েো়ে। আিোবদি সিোবেি তেদ্যিোন কোঠোবিোগি অসিিোি কোিবণ 
অতিিোতিি প্রিোে ি্লনোিূলকিোবে প্রোতন্তক িোনুবষি ওপি সেতি পব়িবে।

সকোতিড -১৯ অতিিোতিি ে্যোপোবি কোে ভুকি উবদ্যোগ রিহণ কিবি এেিং পূবে ভুি অেস্ো়ে তফতিব়ে আনবি
প্রব়েোেন প্রোতন্তক েনবগোষ্ঠীি ওপি সকোতিড-১৯-এি প্রিোে এেিং সসইসোবথ এই নি্ন পতিতস্তিি সোবথ 
েোপ েোও়েোবি এসে কতিউতনটি সে সকল সকৌিল রিহণ কবিবে িো সোিতরিকিোবে উপলতধি কিো। 
প্রকৃিপবক্ কতিউতনটি ও তসতিল সসোসোইটি সিংস্ো (তসএসও)-কিৃ ভুক সিংগহৃীি িথ্য সিকোতি িবথ্য 
উবপতক্ি েনবগোষ্ঠীবক দৃি্যিোন কিোি িোধ্যবি িোবদি পতিতস্তি ও িো সিোকোবেলো সকৌিবলি উন্নতি 
ঘিোবি পোবি।

সকোতিড-১৯ অতিিোতিি অসি প্রিোে েুঝবি এেিং পূবে ভুি অেস্ো়ে তফতিব়ে তনবি েোবি অন্তি্ভুক্তিিূলক 
হ়ে সস লবক্্য কিগুবলো তসএসও তিবল তসতিল সসোসোইটি সকোলোবেোবিটিি অন ইনক্লতুসি সকোতিড-১৯ 
সডিো (Civil Society Collaborative on Inclusive COVID-19 Data) গঠন কবিবে। কতিউতনটিগুবলোি 
পোিোপোতি কোে কিো এই সেৌথ উবদ্যোগ িূলি আবিো িোবলো ও সোিতরিক পদ্ধতি অনুসিবণি সুপোতিি 
কবি, েো প্রোতন্তক ে্যক্তি ও সগোষ্ঠীি তেতিন্ন েোতহদো সিিোবি কতিউতনটি ও তসএসও এি সডিো ে্যেহোি কিোি 
ওপি গুরুত্বোবিোপ কবি। অবনক সক্বত্র কতিউতনটিি সহবেোতগিো়ে এই সেৌথ উবদ্যোবগি অিংিীদোিবদি 
প্রোপ্ত িথ্য-উপোত্ত সথবক প্রোতন্তক েনবগোষ্ঠীি ওপি সকোতিড-১৯ অতিিোতিি প্রিোে এেিং িোিো তনবেিো 
কীিোবে এসে সিোকোবেলো কিবে সসিোি একটি পতিষ্োি তেত্র এই প্রতিবেদবন পোও়েো েো়ে। এবি প্রোতন্তক 
েনবগোষ্ঠীি পোেঁটি সোধোিণ সিস্যো ও িোি প্রিোে ি্বল ধিো হব়েবে। সসগুবলো হবলো: স্োস্্যবসেো প্রোতপ্ত, 
আ়ে ও েীতেকো, েোদ্য অতনিোপত্তো, তিক্ো, এেিং সতহিংসিো, তনপী়িন ও তেষি্য।

সকোতিড-১৯ অতিিোতিি সিব়ে প্রোতন্তক েনবগোষ্ঠী সে েোস্েিোি সম্েুীন হব়েবে িোি সোিতরিক তেত্র 
প্রদোন কিো, তকিংেো সকোতিড-১৯-এি প্রিোে সিোকোবেলো়ে সিকোবিি পদবক্বপি সেোিোবলো সিোবলোেনো 
কিো এই প্রতিবেদবনি উবদেি্য ন়ে। অতধকন্ি্, সকোতিড-১৯ অতিিোতি সিোকোবেলো়ে প্রব়েোেনী়ে 
সিকোতি উবদ্যোগ রিহণ এেিং পূে ভুোেস্ো়ে তফবি েোও়েোি পথ েোবি আবিো অন্তি্ভুক্তিিূলক হ়ে িোি েন্য 
কতিউতনটি এেিং তসএসও সথবক িথ্য-উপোত্ত ে্যেহোি কিোি ওপি িবনোবেোগ সদও়েো হব়েবে, এেিং এই 
ধিবনি িথ্য-উপোি্বিি গুরুত্ব উপস্োপবনি সেষ্ো কিো হব়েবে।

এই প্রতিবেদন সথবক পোও়েো সি্যক ধোিণো ি্বল ধবি সে, এই অতিিোতিকোবল প্রোতন্তকীকিবণি িধ্য তদব়ে 
েোও়েো কতিউতনটিি তেত্র ি্বল ধিোি সক্বত্র সিকোতি িথ্য অপ্রি্ল। এই প্রতিবেদন সথবক আবিো ধোিণো 
পোও়েো েো়ে সে প্রোতন্তকীকিবণি তিকোি হও়েো েনবগোষ্ঠীবক কি ে়ি প্রতিেন্কিো সিোকোবেলো কিবি 
হব়েবে, অবনক সক্বত্র সিকোবিি পে ভুোপ্ত সহবেোতগিো েো়িোই।
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কতিউতনটিি কণ্ঠস্ি
েোিেন কতিউতনটি কিথী অতিিোতিি প্রিোে, কতিউতনটিি উবদ্যোগ এেিং এই প্রতিবেদন তনব়ে িোবদি
প্রি্যোিোসিূহ তনবেি িোষো়ে ি্বল ধবিবেন।

ব্োক্েবলি তিও তড সেতনবিোি 
তিলো সদো তিন্োি ফোবিলোি
েোতসন্ো, ২৪ েেি ে়েসী 
আইনেীেী ড্যোতনব়েল 
ক্যোলোবকভুো েবলন:

“সিকসই পুনতন ভুি ভুোবণি েন্য, প্রথবি আিোবদি েঝুবি হবে সে এই 
অতিিোতি কীিোবে আিোবদি কতিউতনটি এেিং িোবদি িতেষ্যবিি 
অরিোতধকোবিি ওপি প্রিোে সফবলবে। সটঠক িথ্য-উপোত্ত 
থোকবলই আিিো িো েোনবি পোতি। আি সসই িথ্য-উপোত্তবক 
হবি হবে ইন্োিবসকিনোল [আন্ততঃসিংবেোগসিদৃ্ধ], সসই সোবথ েো 
স্োনী়ে জ্োনবক িলূ্যো়েন কবি, গুরুত্ব সদ়ে। সসই িথ্য-উপোত্ত 
কতিউতনটিবক সোবথ তনব়ে তনিোপবদ সিংগহৃীি ও িদোিককৃি, 
এেিং েোি অপে্যেহোি সথবক কতিউতনটি সুিতক্ি থোবক। েোিী়ে 
িথ্য কিৃ ভুপবক্ি সোবথ আিোবদি এিন দৃঢ় অিংিীদোতিবত্বি 
প্রব়েোেন েোি তিি্তি হবে আস্ো ও েেোেতদতহিো। িক্তিিোলী ও 
আবিো অন্তি্ভুক্তিিূলক িথ্য সিংরিহ, সোিোক্েক নীতিিোলো প্রণ়েন 
এেিং পুন ভুগঠন প্রক্ক্র়েোি সকব্রি কতিউতনটিি িূতিকো থোকো 
প্রব়েোেন ।”

েুেবদি সনিৃবত্ব তডক্েিোল 
এনবগইেবিন্ প্রকবল্পি 
একেন সক্ক্র়ে কিথী ২৬ েেি 
ে়েসী নোিী েুে ে্যোম্ম্প়েন 
িোতি সবিন। েোিংলোবদবিি 
উত্তি-পক্চিিোঞ্চবলি 
েসেোসিি সোওঁিোল আতদেোসী 
েনবগোষ্ঠীি সদস্য গণবকি 
ডোইিং (সগোদোগো়িী, িোেিোহী) 
েবলন:

““এই প্রতিবেদন সদতেব়েবে সে সকোতিড-১৯ প্রোতন্তক 
েনবগোষ্ঠীি ওপি অসি প্রিোে সফবলবে। এই প্রতিবেদনটি 
আিোবদি সোিবন উব্োেন কবিবে সে, েোিী়ে পতিসিংে্যোন 
দপ্তবিি তিতি এেিং /অথেো তনিীক্োকৃি িথ্য-উপোত্ত 
েোিংলোবদবিি প্রোতন্তক েনবগোষ্ঠীি ওপি সকোতিড-১৯ 
অতিিোতিি অবনক সনতিেোেক প্রিোেবক উবপক্ো কবিবে। 
সিকোতি িথ্য-উপোি্বি প্রোতন্তক েনবগোষ্ঠীি অনপুতস্তিি 
ফবল িোিো প্রো়েিই েোিী়ে সকোতিড-১৯ সহবেোতগিো কোে ভুক্রি 
সথবক েোদ পব়ি। কতিউতনটি ও তসতিল সসোসোইটি কিৃ ভুক 
সিংগহৃীি িথ্য আসবল সিকোতি িবথ্য উবপতক্ি প্রোতন্তক 
িোনুষবদিবক দৃি্যিোন কিোি িোধ্যবি িোবদি পতিতস্তি ও 
সিোকোবেলো সকৌিবলি উন্নতি ঘিোবি পোবি। আতি আিোেোদী সে 
এই প্রতিবেদবনি সুপোতিিগুবলোি আবলোবক তেতিন্ন পে ভুোব়েি 
অিংিীেবনিো আবিো অন্তি্ভুক্তিিূলক সকোতিড-১৯ সহবেোতগিো 
ও পূে ভুোেস্ো়ে সফিোি কোে ভুক্রি শুরু কিবে।”
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সুলো়েিোন আেদুলিুিুতন 
উেোহ নোইবেতি়েোি আেুেো়ে 
ে্রিহণ কিো ৪৪ েেি 
ে়েসী একেন পুরুষ তেতন 
েোকপ্রতিেন্ী অতধকোিকিথী ও 
েোিী়ে প্রকল্প কি ভুকিভুো। তিতন 
েবলন:

“প্রতিেন্ী ে্যক্তিবদি িবথ্যি অনপুতস্তি, সসই সোবথ প্রতিেন্ী 
ে্যক্তিিো সেসে গুরুিি সীিোেদ্ধিো ও েোধোতেপি্তিি সম্েুীন হন 
সসগুবলো সিকোতি িবথ্য সনোতি ও সিোকোবেলো কিবি নো পোিোি 
কোিবণ সিংকিকোবল সেসে ে্যোবল্জ তিতি হ়ে িো এই প্রতিবেদবন 
ি্বল ধিো হব়েবে। ফবল, এই প্রতিবেদনটি সকল অিংিীেনবক 
এসে সীিোেদ্ধিো ও েোধোতেপি্তি দিূ কিবি সেোগ হও়েোি 
আহেোন েোতনব়েবে এেিং সিকোি কিৃ ভুক িথ্য-উপোত্ত তিি্তিক 
কি ভুসূতে ও নীতিিোলো কিবি প্রতিেতন্িো সম্পতকভুি িথ্য ে্যেহোি 
কিোি গুরুত্ব পুনে ভু্যতি কবিবে। সকোতিড-১৯ সকক্্রিক সকল 
কি ভুকোবডে প্রতিেন্ী ে্যক্তিবদি সম্পণূ ভু অন্তি্ভুক্তি তনক্চিি কিবি 
সে অিংিীেন প্রতিবেদবনি সুপোতিিিোলো পুবিোপুতি েোস্েো়েন 
কিবে এই প্রি্যোিো কিতে।“

তফনল্যোবন্ি সহলতসিংতক 
নগবিি ৮১ েেি ে়েসী 
নোিী এেিং প্রেীণ ে্যক্তিবদি 
অতধকোবিি স্পবক্ প্রেোিক 
িোপ্পু িোইপোল েবলন:

নোগতিকবদি এেিং সদবিি অথ ভুনীতিবক সুিক্ো ও সহো়েিো প্রদোন 
কিবি তেতিন্ন সদবিি সিকোি সকোতিড-১৯-এি সেবেব়ে িোবলো 
সিোধোন সেোেঁোি েথোসোধ্য সেষ্ো কবিবে। অেি্য, সকোতিড-১৯ 
সেোি প্রতি ে্যোবল্জ ে্ব়ি তদব়েবে। নতডভুক সদিগুবলোবি, প্রেীণ 
ে্যক্তিিো সেতিিিোগই একো -একো সেোি অ্যোপোিভুবিবন্ েসেোস 
কবিন, সকউ িোবদি সদেবি আবস নো। েোতিসিংবঘি সিংস্োগুবলো 
এই সি়ে ‘েো়েো অতিিোতি’ েো পোতিেোতিক সতহিংসিো েকৃ্দ্ধি 
তেষব়ে কথো েলবি শুরু কবিবে। আবিকটি গুরুত্বপূণ ভু সিংকি 
তিতি হব়েবে, েো সিোকোবেলোি সেষ্ো কিো হবছে নো। সসিো হবলো, 
প্রেীণ ে্যক্তিিো িোনুবষি সিংস্পি ভু েক্ঞ্চি থোকবে। এবক্বত্র তসতিল 
সসোসোইটি সিংস্োগুবলোি একটি গুরুত্বপূণ ভু িূতিকো আবে। তসতিল 
সসোসোইটি সিংস্োগুবলো প্রেীণ ে্যক্তিবদি অতিিোতিি অতিজ্িো 
ধোিণ কবিবে েোবি অতিিোতি সিোকোবেলোি সক্বত্র সহবেোতগিো 
প্রদোবন এেিং পুন ভুগঠন প্রক্ক্র়েো়ে তদকতনবদভুিনো তদবি সুতেধো হ়ে।”
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আিোবদি সুপোতিিিোলো
সিকোবিি সকোতিড-১৯ সিংতলিষ্ পদবক্পগুবলো অেি্যই প্রোতন্তক েনবগোষ্ঠীি েন্য সম্পূিক ও 
সহো়েক হবি হবে, সেন অসিিো আি েকৃ্দ্ধ নো পো়ে এেিং সিকসই উন্ন়েন লক্্যিোত্রো (এসতডক্ে) 
অেভুবন তেঘ্ন নো ঘবি। 

অন্তি্ভুক্তিিূলক িথ্য ে্যেস্োপনোি িোধ্যবি অসিিো আবিো েকৃ্দ্ধ পোও়েো প্রতিবিোধ কিবি 
তসতিল সসোসোইটি সকোলোবেোবিটিি অন ইনক্লুতসি সকোতিড-১৯ সডিো (Civil Society 
Collaborative on Inclusive COVID-19 Data) এই আহেোন কিবে সে,

সকোতিড-১৯ সিংতলিষ্ পদবক্প রিহণ, পতিকল্পনো প্রণ়েন ও পুনগ ভুঠন প্রক্ক্র়েো 

পে ভুবেক্ণ কিোি েন্য কতিউতনটি ও তসএসও এি িথ্য ে্যেহোি কিো।

েোিী়ে সকোতিড-১৯ িোস্কবফোস ভু ও এ ধিবনি 
সিকোতি সিন্ব়েকোিী সিংস্োবক েোিী়ে ও 
আঞ্চতলক পে ভুোব়ে পদবক্প রিহণ, পতিকল্পনো 
ও নীতিিোলো প্রণ়েন, ও পে ভুবেক্বণি েন্য 
কতিউতনটি ও তসএসও’ি কোে সথবক িথ্য 
সিংরিহ ও ে্যেহোি কিবি হবে । 

স্ল্প-সি়েোদী

কতিউতনটি এেিং তসএসও সকোতিড-১৯ 
সিংতলিষ্ িথ্য আদোনপ্রদোন ও তেতনি়ে েকৃ্দ্ধ 
কিবে। পোিোপোতি িোিো গবেষণো পদ্ধতি, এি 
সীিোেদ্ধিো ও িক্তিি তদক তনব়ে স্ছে আবলোেনো 
উৎসোতহি কিবে। 

অতফতস়েোল িথ্য পদ্ধতিবি অন্তি্ভুক্তি েো়িোবি সকোতিড-১৯ সিংতলিষ্ 

তেিোক্েি িবথ্যি িোধ্যবি অসিিো তেতনিিকিণ, সিোকোবেলো ও 

প্রতিবেদন প্রসি্্ি কিো।

সিকোতি িন্ত্রণোল়ে ও েোিী়ে পতিসিংে্যোন 
অতফস, এনএসও (National Statistical 
Offices (NSOs) ে়েস, প্রতিেতন্িো, তলগে, 
সিৌবগোতলক অেস্োন, আ়ে, অতিেোসন/
স্োনে্্যি অেস্ো, েোতি েো স্োনী়ে ও সদিী়ে 
সপ্রতক্বি গুরুত্বপূণ ভু তেতিবষ্্যি আবলোবক 
তেিোক্েি িোবে সকোতিড-১৯-এ আক্রোন্ত, 
িি্ৃ্য ও আথ ভু-সোিোক্েক প্রিোে সিংক্রোন্ত িথ্য 
সিংরিহ, ে্যেহোি ও প্রতিবেদন তিতি কিোি 
প্রক্ক্র়েো সেোিদোি কিবে। 

স্ল্প-সি়েোদী

NSOs অন্যোন্য সিকোতি তেিোগগুবলোি 
সোবথ সিন্ব়ে কবি সিকোতি িথ্য ে্যেস্োবক 
সেোিদোি কিবে েোবি তসতিল সিক্েব্রেিন 
ে্যেস্ো, তেিোক্েি িথ্য ও গুণগি িথ্য সিংরিহ 
ও ে্যেহোি আবিো িক্তিিোলী হ়ে, সেন িো 
অন্তি্ভুক্তিিূলক হ়ে ও িতেষ্যি সিংকবিি েন্য 
প্রস্ি্ি থোবক। 

দীঘ ভু-সি়েোদী

স্ল্প-সি়েোদী
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সিকোি, কতিউতনটি এেিং তসএসওগুবলোি িবধ্য অিংিীদোিত্ব ও সিন্ব়ে 

েকৃ্দ্ধ কিো েোবি কতিউতনটি ও তসএসও’ি িথ্য ে্যেহোি েকৃ্দ্ধ কিো েো়ে।

এনএসও ঊদ্ধভুিন পে ভুোব়েি 
একেন কি ভুকিভুোবক 
কতিউতনটি ও তসএসও’ি 
সোবথ কোে কিোি দোত়েত্ব 
তদবে। েোবি সস কতিউতনটি 
ও তসএসও’ি িথ্য সিংরিহ, 
তেবলিষণ ও েোেোই কিবি, 
েোবি সসগুবলো সিকোতি 
িবথ্যি তিি্তিবি কিো 
তেবলিষণ ও প্রতিবেদবনি 
সম্পূিক তহসোবে ে্যেহোি 
কিো েো়ে। 

এনএসও ও অন্যোন্য সিকোতি 
তেিোগগুবলো কতিউতনটি, 
তসএসও অন্যোন্য সেসিকোতি 
িথ্য সিংরিহকোিীবদি (সেিন 
িোনেোতধকোি সিংস্ো) সোবথ
িথ্য সিংরিহ, তেতনি়ে, 
তেবলিষণ ও িবথ্যি ে্যেহোি
কিবি একটি কোেকভুি ও 
স্ছে ে্যেস্ো গব়ি ি্লবে 
েোবি সিকোতি িবথ্যি সোবথ
কতিউতনটি ও তসএসও’ি িথ্য 
ে্যেহোি েকৃ্দ্ধ কিো েো়ে।  

এনএসও, কতিউতনটি ও 
তসএসও একবত্র কোে 
কিবে সেন কতিউতনটি ও 
তসএসও’ি িবথ্যি েন্য 
একটি তনবদভুতিকো ও গুণগি 
িোন/িোনদডে তনধ ভুোিণ কিো 
েো়ে। সেন এ ধিবনি িথ্য 
নীতিিোলো প্রণ়েন, েোস্েো়েন 
ও সিংকি সিোকোবেলো়ে 
ে্যেহোি কিো েো়ে। কতিউতনটি 
ও তসএসও’সক িোবদি িবথ্যি 
গুণগি িোন িূল্যো়েন ও 
িোি ওপি প্রতিবেদন প্রকোি 
কিবি পোবি। 

কতিউতনটি এেিং তসএসও িথ্য তিতি ও আবিো অন্তি্ভুক্তিিূলক 

অতফতস়েোল িথ্য ে্যেস্ো তেকোবি তেতনব়েোগবক ত্বিোতন্বি কিো।

প্রোতন্তকীকিবণি িধ্য তদব়ে 
েোও়েো কতিউতনটিগুবলোি 
পতিতস্তি সিোকোবেলো়ে সহো়েিো
কিোি েন্য আবিো দক্, 
সতুনতদভুষ্ ও সহবে পোও়েো েো়ে 
এিন কি ভুসূতে তিতিি েন্য, 
তেতিন্ন সদবিি সিকোি ও 
দোিোবদি উতেি কতিউতনটি 
এেিং তসএসও িথ্য সিংরিহ 
উৎসোতহি কিো, সহেিি কিো 
ও িহতেল প্রদোন কিো। 

সিতন্বি ও অন্তি্ভুক্তিিূলক 
িথ্য ে্যেস্ো িক্তিিোলীকিবণ 
সিকোি ও দোিো 
সিংস্োগুবলোবক এনএসও এেিং 
সিকোতি তেিোগগুবলোবি 
িহতেল সেোগোন েো়িোবি হবে। 

িবথ্যি গুণগি িোন, িথ্য 
তেতনি়ে ও কোবে লোগোবনোবক
সেোিদোি কিবি এনএসও, 
কতিউতনটি এেিং তসএসও’ি 
িবধ্য জ্োবনি আদোনপ্রদোন 
ও সক্িিো েকৃ্দ্ধবি দোিো 
সিংস্োগুবলো সহো়েিো কিবে।  
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সকোতিড-১৯-এি ক়্েক্তি কোটিব়ে উঠোি সক্বত্র একটি ন্যো়েসগেি পবথ অরিসে হবি এেিং ‘সকউ 
তপেবন পব়ি থোকবে নো’ এই অগেীকোি পূিবণ, এই সেৌথ উবদ্যোগ আহেোন েোনোবছে সে,

কবকোতিড-১৯-সকক্্রিক কোে ভুক্রবি ও পুনগ ভুঠন প্রক্ক্র়েো়ে দীঘ ভুবি়েোদী 

পতিকল্পনো প্রণ়েন, েোস্েো়েন ও েোবেি তিতিবি তপতেব়ে থোকো 

ে্যক্তিবদি অরিোতধকোি প্রদোন।

সকোতিড-১৯ িোস্কবফোস ভু ও 
অনুরূপ সিকোতি সিন্ব়ে সিংস্ো 
প্রোতন্তকীকিবণি সম্েুীন 
হও়েো ে্যক্তিবদি অেস্ো তেষব়ে 
েথোেথ কোে ভুক্রি সনও়েো 
হব়েবে তকনো সস তেষব়ে 
পতিকল্পনো এেিং সম্প্রতি 
গহৃীি সকল আঞ্চতলক ও 
েোিী়ে পে ভুোব়ে সকোতিড-
১৯ কি ভুবকৌিবলি গিীি 
পে ভুোবলোেনো কিবে। 

প্রোতন্তকীকিবণি সম্েুীন 
হও়েো সলোবকবদি ওপি 
অতিিোতিি অথ ভুননতিক 
প্রিোবেি আন্ত:তেিোক্েি 
তেবলিষবণি তিি্তিবি তেতিন্ন 
সদবিি সিকোি িোবদি 
সোিোক্েক সুিক্ো ে্যেস্ো আবিো 
সেোিদোি ও উন্নি কিবে। 

সদবিি সিকোি তনক্চিি কিবে 
সে, অথ ভুনীতিবক আবগি ধোিো়ে 
তফতিব়ে আনোি পতিকল্পনো়ে এেিং
সকোতিড-১৯ সকক্্রিক আঞ্চতলক 
ও েোিী়ে কি ভুবকৌিল, েোবেি 
ও েোস্েো়েন পতিকল্পনো়ে ‘সকউ 
তপতেব়ে পব়ি থোকবে নো’ এই 
অগেীকোি পূিণ কিো হবে। 
প্রোতন্তকীকিবণি সম্েুীন হও়েো 
কতিউতনটিবক উবদেি্য কবি 
কি ভুসূতে রিহণ ও িো েোস্েো়েবনি 
পে ভুোবলোেনো ও পিীতেক্ণ কিবি 
আঞ্চতলক ও েোিী়ে পে ভুোব়ে 
আবিো অিংিরিহণিলূক েোবেি 
েক্র েোল ুকিো।

সকোতিড-১৯ কোে ভুক্রি ও পুনগ ভুঠন পদবক্প, দীঘ ভুবি়েোদী নীতি ও 

কি ভুসূতেি ে্যোপোবি অন্তি্ভুক্তিিূলক ও অিংিরিহণিূলক তসদ্ধোন্তরিহণ 

প্রক্ক্র়েো।

েোিী়ে সকোতিড ১৯ 
িোস্কবফোস ভু ও এ ধিবনি 
সিকোতি সিন্ব়েকোতি সিংস্ো 
কতিউতনটি এেিং তসএসও’ি 
সোবথ অিংিীদোতিবত্বি িোধ্যবি 
একটি েেোেতদতহিূলক পদ্ধতি 
গব়ি ি্লবে েোি িোধ্যবি সেসে 
েনবগোষ্ঠী প্রোতন্তকিোি তিকোি 
িোবদি প্রতিতনতধবদি তেতনিি 
কবি তসদ্ধোন্তরিহণ ও েোস্েো়েন 
প্রক্ক্র়েো়ে িোবদি সক্ক্র়েিোবে 
সম্পতৃি কিো েোবে। 

অন্তি্ভুক্তিিূলক তসদ্ধোন্তরিহণ 
প্রক্ক্র়েোবক সহো়েিো কিবি 
এেিং সদবিি সিকোবিি সোবথ 
সম্পকভু সেোিদোি কিবি, 
কতিউতনটিি প্রতিতনতধেনৃ্, 
তসএসও স্োনী়ে, েোিী়ে 
ও তেতবিক স্বিি িধ্যকোি
সিংবেোগ ও সহবেোতগিো 
সেোিদোি কিবে। 

সিকোতি তেিোগগুবলো 
কতিউতনটিি সোবথ সেৌথিোবে 
একটি সিন্ব়ে গব়ি ি্লবে 
েোি িোধ্যবি নীতিিোলো 
প্রণ়েন, কি ভুসূতেি পতিকল্পনো, 
অথ ভুেিোদে, েোস্েো়েন ও 
পে ভুবেক্বণ তসদ্ধোন্তরিহবণ 
প্রোতন্তকিোি তিকোি 
েনবগোষ্ঠীি পূণ ভু, কোে ভুকি ও 
সিোন অিংিরিহণ থোকবে।  

স্ল্প-সি়েোদী দীঘ ভু-সি়েোদী দীঘ ভু-সি়েোদী

স্ল্প-সি়েোদী দীঘ ভু-সি়েোদী দীঘ ভু-সি়েোদী



সম্পূণ ভু প্রতিবেদনটি 
প়ুিন।
কতিউতনটি ও তসতিল সসোসোইটিি 
(তসএসও) িথ্য-উপোি্বিি 
কোে ভুকতি ে্যেহোি। সকোতিড-১৯-এি 
অন্তি্ভুক্তিিূলক উপোি্বিি ে্যোপোবি 
তসতিল সসোসোইটি সহবেোতগিো (The Civil 
Society Collaborative on Inclusive 
COVID-19 Data)। এই সেৌথ উবদ্যোগটিি 
লক্্য হবলো সকোতিড-১৯ অতিিোতিি 
কীিোবে প্রোতন্তক েনবগোষ্ঠীি ওপি প্রিোে 
তেস্োি কবিবে, িোিো কীিোবে সিোকোবেলো 
কবিবে ও ঘবুি দোতঁ়িব়েবে সস সম্পবকভু 
একটি সোিতরিক সেোঝোপ়িো তিতি কিো।
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