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কররোনোভোইরোস (ককোভভড-১৯) ক োকোরেলোয়  োনভেক 

সহোয়তোর আদর্ শ োরনর প্ররয়োগ 

 

বিশ্বিযাপী কররানাভাইরাস মহামারী আকারর ছবিরে পরিরছ। িযক্তি, সমাজ, মানবিক 

সহােতাকারী সংবিষ্ট পক্ষ, স্থানীে ও রাষ্ট্রীে কতত পৃক্ষ কীভারি তারের কমকৃারের মাধ্যরম 

সকল কররানা-আক্রান্ত িযক্তির অবধ্কার বনক্তিত কররত পাররন? 

 

আ োরদর দরু্ শোগ ক োকোরেলো কো্ শক্রর  স্ফিয়োর ও তোর সহ-আদর্ শ োনস ূরহর ভদক-ভনরদশর্নো  
 

অবনিেতা, বিভ্রাবন্তকর তথ্য ও উেভ্রান্ত পবরবস্থবতরত সিরেরে আরে েরকার ভাইরারসর বিস্তার ররারধ্ যথ্াযথ্ পেরক্ষপ রনো। আর 

এই কাজটি কাযকৃরভারি কররত গুরুত্বপূর্ ৃ ও রমৌবলক নীবত ও কাযপৃ্রক্তক্রোগুরলা জানা এিং এর সটিক প্ররোে জরুরী।  
 

২০১৪ সারল পক্তিম আবিকার ইরিালা সংক্রমর্সহ বিশ্বিযাপী বিবভন্ন মহামারী রমাকারিলার মধ্য বেরে মানবিক সহােতা খারত 

মহামারী রমাকারিলাে ইবতমরধ্য অরনক জ্ঞান ও অবভজ্ঞতা অজনৃ করররছ। ততরী করা হরেরছ অরনক ফলপ্রসূ কাযপৃ্রক্তক্রো িা 

ওোক ৃমরেল। রকাবভে-১৯ েুরয ৃাে রমাকারিলাে কারজ লােরত পারর এমন অরনক বকছু মানবিক সহােতা রসক্টরর ইবতমরধ্যই ততরী 

করা আরছ। আপবন রসগুরলা সরাসবর িযিহার কররত পাররন। 

 

ক্তিোর হযান্ডিুক েুরয ৃাে রমাকারিলার এমনই একটি সামবিক িা কম্প্রিরহক্তিভ িুলস। ক্তিোর ও বহউরমবনিাবরোন স্ট্যান্ডাে ৃ 

পািৃনারবিপ (HSP) েুরয ৃাে রমাকারিলার রক্ষরে প্ররযাজয রিি বকছু আেিমৃান ও বনরেৃবিকা ততরী করররছ। সংজ্ঞাবেত করররছ 

মানবিক সহােতা রেোর নূযনতম মান। সকল বিপোপন্ন িযক্তির এই নূযনতম মারনর সহােতা লারভর অবধ্কার আরছ। এই হযান্ডিুরক 

েুরয ৃাোক্রান্ত মানুরের রিেঁরে থ্াকার এিং আত্মময ৃাোর সারথ্ স্বাভাবিক জীিন বফরর পািার জনয যা বকছু প্ররোজন তার সি বকছুই 

বিবধ্িদ্ধ করা হরেরছ। ক্তিোর স্ট্যান্ডাে ৃ বিরিে করর ক্তিোর হযান্ডিুরকর স্বাস্থয, পাবন, পেঃবনষ্কািন ও স্বাস্থযবিবধ্ প্রোর িা প্ররমািন 

অধ্যাে, রকাবভে-১৯ এর মত জরুরী জনস্বাস্থয পবরবস্থবত তথ্া মহামারীর রক্ষরে সরাসবর িযিহায।ৃ   
 
একই ভারি আমারের সহ-আেিমৃান সমূহ যথ্া – ককোর ভহউর ভনটোভরয়োন স্ট্যোন্ডোডশস িা মানবিক সহােতার মূল আেিমৃান সমূহ 

এিং নগদ সহোয়তো, েয়স্ক ও প্রভতেন্ধী  োনুরের অন্তভভ শস্ফি, জরুরী পভরভিভতরত ভর্ক্ষো, ভর্শু সুরক্ষো এিং েোজোর ও 

অর্ শননভতক পুনরুদ্ধোররর আদর্ শ োন স ূহ, যা এইেএসবপ-র অংি। 
 

আরও গুরুত্বপূর্ ৃ বিেে হল, কাবরেবর পরামরিরৃ পািাপাবি স্ট্যান্ডােগৃুরলা মানুরের অবধ্কার, তথ্য সংিহ ও প্রোর এিং জনসম্পতি 

করন বিেরেও বনরেৃিনা রেেঃ  

ক) তর্যঃ কী ঘিরছ তা জানার অবধ্কার মানুরের আরছ। তারের কারছ বিশ্বাসরযােয হরত হরি রয েুরয ৃাে রমাকারিলাে 

 রয পেরক্ষপগুরলা রনো হরেরছ তারত তারের ও তারের কবমউবনটির সরি ৃাচ্চ স্বাথ্ ৃ সংরবক্ষত হরেরছ। মহামারী 

 বিেরে স্পষ্ট, স্বচ্ছ, সহজরিাধ্য তথ্য,  বিপরের প্রকত বত এিং তারের করনীে বিেরে জানার অবধ্কার সকরলর আরছ। 
  

খ) আত্ম- ্ শোদোঃ মানুে বহসারি মানুরের যথ্াযত ময ৃাো বনক্তিত করা রযরকারনা েুরয ৃাে রমাকারিলার মূলবভবি। মরন 

 রাখরত হরি মানুে রকিল মাে একিা রকস নে। এই সমরে বিপন্ন জনরোষ্ঠী বিরিেত কররানাভাইরারস আক্রান্ত 

 িযক্তিরা এই ররারে আক্রান্ত হিার কাররর্ এক ধ্ররনর হীনমনযতাে রভারেন। তারা তিেরমযর বিকার হরত পাররন 

 এই আিঙ্কাে তারের অসুস্থতার বিেেটি সিার কাছ রথ্রক আিাল কররত রেষ্টা কররন। তাই সহমবমতৃার সারথ্ তথ্য 

 রেো ও তারের সটিক যত্ন এখারন গুরুত্বপূর্।ৃ 
 

ে) সংঘেদ্ধ সো োস্ফজক উরদযোগঃ যবে আপবন সমারজর মানুরের আস্থা অজনৃ কররত োন িা রকারনা তথ্য স্পষ্টভারি 

 সমারজ প্রোর কররত োন এিং সমারজর সকলরক (নারী, বিশু, প্রিীর্ িযক্তি, প্রবতিন্ধী িযক্তি ও যারা সাধ্ারর্ত এ 

 ধ্ররনর প্রক্তক্রো রথ্রক িাে পরি যান) এই প্রক্তক্রোে অন্তভুিৃ কররত োন, তাহরল প্রথ্রম তারের কথ্া মরনারযাে 

 বেরে শুনুন। তারের পবরবস্থবত তারের েতটষ্টরকার্ বেরে রিাঝার রেষ্টা করুন। তারের বিশ্বাস ও রীবত-নীবতগুরলা 

 অনুধ্ািন করুন। এরত আপবন বিবভন্ন ভুল তথ্য ও গুজিগুরলা িুঝরত পাররিন। ফরল গুজি িা ভুল তথ্য বেবিত 

 করর তা এবিরে যাওো আপনার জনয সহজ হরি। 
 

ঘ) অনযোনয ভেভভন্ন সুভেধোেস্ফিত কগোষ্ঠী এেং অনয নানাবিধ্ প্ররোজনগুরলার কথ্া ভুলরিন না। কররানাভাইরাস 

 প্রবতররাধ্ কররত বেরে কররানা-আক্রান্ত িযক্তিরের অনযানয প্ররোজন ও োবহো ভুরল রেরল েলরি না। এমন বক 

 িতহির জনরোষ্ঠীর বিবভন্ন েীঘরৃমোবে োবহো ও প্ররোজনগুরলাও আমারের মরন রাখরত হরি। 
 

আক্রান্ত জনরোষ্ঠীরক আপবন কীভারি বনরাপরে ও ময ৃাোর (dignified) রসিা বেরিন? পররর পাতাগুরলারত এ বিেরে একটি কাবরেবর 

বনরেৃিনা (technical guidance) রেো হরেরছ। উরেবখত বলঙ্কগুরলার মাধ্যরম আপবন মানবিক সহােতার বিবভন্ন আেিমৃান সম্পবকতৃ 

অংরি সরাসবর রযরত পাররিন।  
 

আরও জানরত আমারের সারথ্ রযাোরযাে কররত পাররন এই রমইরল - info@spherestandards.org  

www.spherestandards.org  

https://spherestandards.org/handbook-2018/
http://www.humanitarianstandardspartnership.org/
http://www.humanitarianstandardspartnership.org/
mailto:info@spherestandards.org
http://www.spherestandards.org/
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কররোনোভোইরোস (ককোভভড-১৯) ক োকোরেলোয় 

 োনভেক সহোয়তোর আদর্ শ োরনর প্ররয়োগ 

 
 

 

 

সূেী  
 

১) ক্তিোর স্ট্যান্ডােসৃ িা আেিমৃান (পতষ্ঠা ৩) 

২) রকার বহউরমবনিাবরোন স্ট্যান্ডােসৃ (CHS) িা মানবিক সহােতার মূল আেিমৃান সমূহ (পতষ্ঠা ৬) 

৩) বহউরমবনিাবরোন স্ট্যান্ডাে ৃপািৃনারবিপ (HSP) িা মানবিক সহােতা আেিমৃান অংিীোবরত্ব (পতষ্ঠা ৭) 

৪) নেে সহােতা (পতষ্ঠা ৭)  

৫) িেস্ক ও প্রবতিন্ধী মানুরের অন্তভুকৃ্তি (পতষ্ঠা ৮) 

৬) জরুরী পবরবস্থবতরত বিক্ষা (পতষ্ঠা ৯) 

৭) বিশু সুরক্ষা (পতষ্ঠা ১০) 

৮) িাজার ও অথ্নৃনবতক পুনরুদ্ধাররর (পতষ্ঠা ১১) 

Bangla translation of this guideline is a collaborative work of: 
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১) স্ফিয়োর স্ট্যোন্ডোডশস েো আদর্ শ োন 
 
কাবরেবর বেক-বনরেৃিনা িা রিকবনকযাল োইরেিটিরক ে’ুটি বিভারে সাজারনা হরেরছঃ  
 ১.১. প্রথ্ম ভারে ররেরছ, একটি সফল এিং সামবিক েুরয ৃাে রমাকারিলার জনয গুরুত্বপূর্ ৃ রমৌবলক নীবতমালা 
  সমূহ, আর  
 ১.২. বিতীে অংরি ক্তিোর হযান্ডিুরকর WASH ও স্বাস্থয বিেেক েযাপ্টারগুরলারত উরেবখত প্রাসবিক আেিমৃান 
  এিং বেক বনরেৃিনা বনরে আরলােনা করা হরেরছ। 
 
১.১. সামবিক কমপৃদ্ধবত (Holistic approach) 
 
মানবিক কমকৃারে ক্তিোর একটি সামবিক এিং জনরকক্তিক কমপৃদ্ধবত িা এরপ্রাে এর প্রিতনৃ করররছ। ক্তিোর হযান্ডিুরক 
ররেরছ বতনটি ফাউরন্ডিন েযাপ্টার -  োনভেকতোর সনদপত্র, সুরক্ষো নীভত োলো এিং  োনভেক সহোয়তোর  ূল আদর্ শ োন। 
এই ফাউরন্ডিন েযাপ্টারগুরলার আরলারকই পরিবত ৃ োরটি রিকবনকযাল েযাপ্টার বিস্ততত হরেরছ। কররানাভাইরাস১ েুরয ৃাে 
রমাকারিলার রক্ষরে গুরুত্বপূর্ ৃ বতনটি সামবিক উপাোন িা ফযাক্টরস: প্রথ্মতঃ মানুে রক মানুে বহরসরি বিরিেনা কররত হরি, 
শুধ্ুমাে একটি সংখযা িা রকইস বহরসরি নে। ক্তিোর হযান্ডিুরকর সকল আরলােনাে, সিার আরে  োনুরের আত্ম- ্ শোদোর িা 
human dignity গুরুত্ব সহকারর আরলাবেত হরেরছ। বিতীেতঃ, সংঘিদ্ধ সামাক্তজক উরেযাে িা কভ উভনটটর এনরগজর ন্ট 
অতযন্ত গুরুত্বপূর্ ৃ, এিং তততীেতঃ, কররানাভাইরাস ছবিরে পিা প্রবতররাধ্ কররত বেরে ক্ষবতিস্ত জনরোষ্ঠীর অনযোনয চোভহদোর 
কথ্া ভুরল রেরল েলরি না, মরন রাখরত হরি িতহির জনরোষ্ঠীর েীঘরৃমোেী বেবকৎসা রসিার কথ্া। 
 

 ক) মানবিক আত্ম-ময ৃাো (Human Dignity) 
 

 োনভেকতোর সনদপত্র (Humanitarian Charter)- এর মূলনীবত সমূহরক সমুন্নত রররখ ক্তিোর হযান্ডিুকটি িযিহার কররত 

হরি। সকল মানুরের আত্ম- ্ শোদোপূর্ শ জীিরনর অবধ্কার ররেরছ। মরন রাখরত হরি, সুরক্ষা নীবতমালা এিং মানবিক সহােতার 

মূল আেিমৃারনর বভবিই হরলা েুরয ৃাে রমাকারিলা িা সািোরনর সকল রক্ষরে জনেরর্র অন্তভূকৃ্তি ও জনসম্পতিতা বনক্তিত 

করা। 
 

কররানাভাইরাস সংক্রমন রমাকারিলা তখনই কাযকৃর হরি যখন সকল আক্রান্ত মানুেজনরক ক্তিবনং করা যারি এিং পরীক্ষা 

করর অসুস্থ পাওো রেরল - বেবকৎসা রসিা রেো যারি। বেবকৎসা বনরত যারা বিধ্াবিত তারের খুেঁরজ রির কররত হরি। আমারের 

বকছু স োস্ফজক কুসংস্কোররর কাররর্ কররানাভাইরারস আক্রান্ত হরল তিেমযমূলক আেররর্র বিকার এই ভরে অরনরকই তারের 

ররারের কথ্া প্রকাি করর না। বিরত থ্ারকন স্বাস্থযরসিা িহন করা রথ্রক, সুস্থ আেরর্ এিং স্বাস্থযকর অভযাস েরি তুলরত 

বনরুৎসাবহত রিাধ্ কররন। এরকম পবরবস্থবতরত আক্রান্তরের অিস্থা রিাঝা এিং যত্নিীল হওো খুিই গুরুত্বপূর্।ৃ সুরক্ষা নীবতমালা 

১ ও ২ এ পবরবস্থরত খুিই প্রাসবিক। এ েুই নীবতরতই মানুরের আত্ম-ময ৃাো, সুরক্ষা এিং সহােতা পািার অবধ্কার বনরে বিিেভারি 

িলা হরেরছ। 

 

  সুরক্ষা নীতি ১: মানুরের বনরাপিা, আত্ম-ময ৃাো এিং অবধ্কার বনক্তিত করা, অবনরষ্টর আিংকা আরছ এমন 

বিেেগুরলা এবিরে েলা, এখারন সুরক্ষা ঝুেঁ বক, পবরবস্থবত বিরিেরর্র গুরুত্ব, স্পিকৃাতর তথ্য িযিস্থাপনা এিং কবমউবনটি সুরক্ষা 

পদ্ধবতর (রযগুরলা জনস্বাস্থয উরেিযসমূরহর সারথ্ সামঞ্জসযপূর্)ৃ পতষ্ঠরপােকতা করা বনরে আরলােনা করা হরেরছ।  

 

  সুরক্ষো নীভত ২: োবহো-বভবিক, তিেমযহীন এিং বনররপক্ষ মানবিক সহােতার প্রাপযতা। এই নীবতরত মানবিক 

সনেপরে উরেবখত ক্তিোররর বতনটি অবধ্কাররর মরধ্য একটি অবধ্কারঃ মানবিক সহােতা পািার অবধ্কার বনরে আরলােনা 

করা হরেরছ। 

 

 খ) সংঘিদ্ধ সামাক্তজক উরেযাে (Community engagement) 

েুিলৃ স্বাস্থযবিবধ্ সংক্রামক িযাবধ্ছিারনার একটি অনযতম কারর্। কররানা ভাইরাস ড্রপরলরির (droplets) মাধ্যরম ছিাে। তাই, 

এর বিস্তার ররারধ্ হারতর স্বাস্থযবিবধ্ বিরিে কাযকৃর। এরক্ষরে কবমউবনটিরক সম্পতি করর হাত রধ্াো রকক্তিক স্বাস্থযবিবধ্র প্রসার 

কাযকৃ্রম গুরুত্বপূর্ ৃ ভূবমকা পালন কররত পারর। এরকম স্বাস্থযবিবধ্র প্রসার কাযকৃ্ররমর সকল রযাোরযাে ও বসদ্ধান্তিহরর্ 

কবমউবনটিরক পুররাপুবর ভারি সম্পতি করার মাধ্যরম পারস্পবরক রিাঝাপিা এিং আস্থা ততবর করা খুিই জরুরী।  

 

স্বাস্থযবিবধ্ প্রসার অিিযই বনেবমত হাত রধ্াওোর প্রবত রজার বেরত হরি। এছািাও কররানাভাইরাস সংক্রমন রমাকারিলা সংক্রান্ত 

অনযানয বনরাপিা বিেোিবল রযমন এরক অপররর কাছ রথ্রক বনরাপে েরূত্ব িজাে রাখার উপরও রজার বেরত হরি। 

 
 

 হাত রধ্াো বনরে আরও জানরতঃ স্বাস্থযবিবধ্র প্রসার আেিমৃান ১.১ (স্বাস্থযবিবধ্র প্রসার) এিং ১.২ (স্বাস্থযবিবধ্ উপকরর্)  
 

কবমউবনটির েতটষ্টভবি এিং বিশ্বাস েুরয ৃাে সািাোন িা ররসপি কাযকৃ্রমরক ত্বরাবিত িা িা েঁধ্ািস্ত কররত পারর। তাই, 

কবমউবনটির বিশ্বাস এিং েতটষ্টভবি রিাঝা, রস অনুযােী কাযকৃ্রম পবরোলনা করা খুিই গুরুত্বপূর্।ৃ ররারের বিস্তার ররাধ্ কররত 

সামাক্তজক রীবতনীবতর পবরিতনৃ কররত হরত পারর, উোহরর্ স্বরূপ, পবরবেতজরনর সারথ্ সাক্ষারত করমেৃন বকংিা স্থানীে 

িাজারর পশু-পাবখ এিং মাছ-মাংস বিক্রে ও হস্তান্তর ইতযাবের বিকল্প রির করা। এরকম রয রকারনা পবরিতরৃনর জনয অিিযই 

কবমউবনটির সারথ্ আরলােনা কররত হরি, বসদ্ধান্ত িহরর্ তারের অংিিহর্ ও সম্পতিতা বনক্তিত কররত হরি। বনরজরের 

কবমউবনটিরত COVID-19 ররাে প্রবতররাধ্ কররত কবমউবনটির সকল সেসযরক উদ্ভািনী বেন্তা কররত এিং উরেযােী হরত 

উৎসাবহত কররত হরি। কবমউবনটি আউিবরে ওোকাৃর যারা িাইরর কাজ কররিন - আক্রান্ত িযক্তি খুেঁজরিন িা এরকম অনযানয 

কারজ সরাসবর বনরোক্তজত থ্াকরিন, তারের অিিযই যথ্াযত প্রবিক্ষর্ থ্াকরত হরি। (আরও রেখুন বনরের স্বাস্থয আেিমৃান ২.১.৪) 
 
১ কররানাভাইরাস রকাবভে-১৯ সম্পবকতৃ  

কররানাভাইরাস, ভাইরারসর একটি িতহৎ পবরিার। সিরৃিে আবিষ্কত ত কররানাভাইরাস প্রথ্ম বেবিত হে েীরনর হুিাই অঞ্চল ২০১৯ সারলর বেরসম্বর মারস। মানি িরীর এই ভাইরাস িারা আক্রান্ত হরল 

রকাবভে-১৯ ররাে হে। তীব্র সংক্রমরর্ রকাবভে-১৯ এর ফরল বনউরমাবনো, শ্বাস যরের তীব্র সংক্রমর্, মূে তরের ক্তক্রো িন্ধ হরে যাওো সহ মততুয হরত পারর। বিশ্ব স্বাস্থয সংস্থার বহসাি অনুযােী ২৬ রি 

রফি্রুোবর ২০২০ পযনৃ্ত বিশ্বিযাপী ৮১,০০০ মানুরের মততুয ঘরিরছ এই রকাবভে-১৯ ররাোক্রান্ত হরে।  

https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch003_001
https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch004_002_002
https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch004_002_003
https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch006_003_001
https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch006_003_002
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একইভারি, কাযকৃরী কবমউবনটি সম্পতিতার মাধ্যরম গুজি এিং ভুল তথ্য দ্রতু বেবিত করর তা ররারধ্ িযিস্থা িহর্ করা যাে। গুজি 

এিং ভুল তথ্য বিরিে করর িহর এলাকাে খুি দ্রতু ছবিরে পরি। তাই কবমউবনটি ও তার আিহী ে্রুপ রযমন সু্কল, ক্লাি, নারীরের ে্রুপ 

িা োবি োলক ইতযাবেরক গুজি এিং ভুল তথ্য বেবিত ও ররারধ্ কারজ লাোরনা জরুরী। এরক্ষরে পািবলক রস্পস, বমবেো এিং 

প্রযুক্তিেত সহােতাও রনো যাে। প্রযুক্তির সাহারযয আমরা খুি দ্রতু স্বাস্থযরসিা ও পবরেয ৃা সম্পরক ৃসটিক তথ্য সরিরাহ কররত পাবর। 

িহরাঞ্চরল রসরকন্ডাবর এিং িারবিোবর (বিতীে ও তততীে স্তররর) স্বাস্থযরসিা প্রোনকারীরা হাসপাতল সমূরহর কাযকৃ্রম রিিী থ্ারক, 

প্রাথ্বমক স্বাস্থযরসিা বেরত এইসি িি হাসপাতালগুরলারক পতষ্ঠরপােকতা কররত হরি। সংক্রামক ররারের পূি ৃাভাস এিং এমাররজক্তি 

ররস্পি িা জরুরী সািাোন কাযকৃ্ররম তারের কারজ লাোরনা যারি। 


কবমউবনটি এনরেজরমরের জনয রেখুন: WASH অধ্যাে পবরবেবত (Introduction to the WASH chapter) এিং WASH 

আেিমৃান ৬ পবরবেবত: (মহামারীরত WASH ভূবমকা এিং স্বাস্থযরসিা স্থাপন) 

 

িহরাঞ্চরলর বেক বনরেৃিনার জনয রেখুন: ক্তিোর কী? িহরাঞ্চরলর জনয প্ররযাজয অংি (Section on urban settings) এিং 

WASH অধ্যাে পবরবেবত (Introduction to the WASH chapter) ও স্বাস্থয অধ্যাে পবরবেবত (Introduction to the Health chapter) 

 

ে) ক্ষবতিস্থ জনরোষ্ঠীর (community) মানবিক ও অনযানয বেবকৎসা োবহো 



ক্ষবতিস্থ িযক্তিরের সামাক্তজক অিস্থানরক সুসংহত এিং মানবসক োপ কবমরে তারের স্বকীেতারক সমুন্নত কররত 

মরনাসামাক্তজক এিং উপিমক (palliative) রসিা িযাপক ভূবমকা রারখ, রেখুন: স্বাস্থয আেিমৃান ২.৬ এিং ২.৭ (Health standards 

2.6 and 2.7.) 

 

ক্তিোর হযান্ডিুরকর স্বাস্থয বিেেক অনয সিগুরলা আেিমৃানও কররানাভাইরাস মহামারী রমাকারিলাে প্রাসবিক। এগুরলার উেযাখরযােয 

- মাতত  এিং প্রজনন স্বাস্থয, অসংক্রামক ররাে, আঘাত, বিশুরের স্বাস্থযরসিা এিং অনযানয বিেোিলী। এসি স্বাস্থয রসিা সংক্রবমত িযক্তিে 

সকরলর জনয অিযাহত রাখরত হরি। পক্তিম আবিকাে ২০১৪ সারলর ইরিালা মহামারী প্রবতররারধ্ অরনক স্বাস্থয কমীরক বনযুি করার 

ফরল স্বাভাবিক স্বাস্থয রসিা কাযকৃ্রমগুরলা অিযাহত রাখা সম্ভি হেবন। এর ফরল মাততমততুয রিরি যাে, বিশুরের টিকাোন কমসূৃবে 

ক্ষবতিস্থ হে, যা পররর িছর ররারের প্রােুভাৃরির কারর্ হরে ো েঁিাে। এছািাও অসংক্রামক ররারে আক্রান্ত ররােীরের বনেবমত বেবকৎসা 

রেো সম্ভি হেবন। রসিা িন্ধ করর রেো স্বাস্থযরকি এিং অঞ্চলগুরলারত মততুযর সংখযা বছল উরেখরযােয। 

 

১.২. বেবকৎসা সািাোন (Medical response) 
 

WASH এিং স্বাস্থয অধ্যােগুবলরত কররানা ভাইরারসর বেবকৎসা সম্পরক ৃবেক বনরেৃিনা আরছ।  

 ক) WASH অধ্যাে 

েো করর স্বাস্থযবিবধ্র প্রসার অংরি (Hygiene Promotion section) মূল কমসুৃবে এিং সূেক বনরে রয বেকবনরেৃনা রেো হরেরছ তা িযিহার 

করুন।  
 

  আেিমৃান ১.১ (স্বাস্থযবিবধ্র প্রসার) অনুযােী পাবন, সযাবনরিিন এিং স্বাস্থযবিবধ্ সম্পবকতৃ জনস্বাস্থয বিেেক ঝুেঁ বক সম্পরক ৃ

 জনের্ সরেতন থ্াকরি এিং এগুবল হ্রাস করার জনয িযক্তি, পবরিার এিং কবমউবনটি পয ৃারে িযিস্থা িহন কররি। 



 আদর্ শ োন ১.২ (স্বোিযভেভধ উপকরর্) অনুযােী  

হাইক্তজন, মানি  স্বাস্থয, ময ৃাো এিং মানি কলযার্রক 

সমথ্নৃ করার জনয উপযুি উপকরর্গুরলা  ক্ষবতিস্থ 

রলারকরা  পারি  এিং িযিহার কররত পাররি। 
 

 WASH আদর্ শ োন ৬ (স্বোিযরসেো িোপনো েো 

কসটটংগুভলরত WASH) অনুযােী ররারের প্রােুভাৃি 

েলাকালীন সমে হরত শুরু করর সকল স্বাস্থযরসিা 

রসটিংগুবলরত WASH সংক্রমর্ ররাধ্ এিং বনেেরর্র 

নূযনতম আেিমৃান িজাে রাখরত হরি। এই আেিমৃানটি 

COVID-19 সািাোরন সরাসবর এিং পুররাপুবর িযিহার 

করা উবেত। এটি স্বাস্থযবিবধ্র প্রোর এিং কবমউবনটির 

সারথ্ কাজ করার বিেেটিও তুরল ধ্রর। এই বেেটি একটি 

মহামারী েলাকালীন কবমউবনটি/সমাজ-বভবিক মূল 

ওোি কমসূৃবে বনরে সংরক্ষরপ ধ্ারর্া  রেে।  COVID-19 

এর রক্ষরে বকছু বনবেৃষ্ট পেরক্ষপ িহর্ কররত হরি রযমনঃ 

হারতর স্বাস্থযবিবধ্ রমরন েলা। 
 

 স্বাস্থয বিেেক কমসূৃবের জনয, সংক্রমক িযাবধ্ 

আেিমৃান ২.১.১ রথ্রক ২.১.৪ (Communicable diseases 

standards 2.1.1 to 2.1.4 (বনরে রেখুন) 

 

 খ) স্বাস্থয অধ্যাে (Health Chapter)) 

স্বাস্থয অধ্যােটি েু’টি অংরি বিভি: i) স্বাস্থয িযিস্থা এিং ii) 

অতযািিযকীে স্বাস্থযরসিা 

 i) স্বাস্থয িযিস্থা (Health system) 

 একটি কাযকৃরী স্বাস্থয িযিস্থা রয রকান সংকি রমাকারিলাে সকল ধ্ররর্র স্বাস্থযরসিার োবহো পূরর্ কররত পারর। এমনবক িি 

 আকাররর রকান ররারের প্রােুভাৃি েলাকালীন সমরেও অনযানয স্বাস্থযরসিা কাযকৃ্রম অিযাহত রাখরত পারর। জাতীে পয ৃাে 

 রথ্রক শুরু করর আঞ্চবলক, রজলা, কবমউবনটি, পবরিার পযনৃ্ত,  

ককোভভড-১৯ ক োকোরেলোয়  োনভেক সহোয়তোর আদর্ শ োরনর প্ররয়োগ 
মােৃ ২০২০ 

https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch006
https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch006_008
https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch006_008
https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch002_002_005_003
https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch006
https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch009
https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch009_004_006
https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch009_004_007
https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch006_003
https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch006_003_001
https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch006_003_002
https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch006_008
https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch009_004_001
https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch009_004_001
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সিস্ত্র িাবহনী এিং প্রাইরভি রসক্টর সকল পয ৃারের, সিাইরক বনরে স্বাস্থয িযিস্থা। মানবিক সহােতা প্রোরন অিাবধ্কার বনধ্ ৃারর্ কররত 

স্বাস্থয িযিস্থার ওপর েুরয ৃােটির প্রভাি রিাঝা অতযন্ত গুরুত্বপূর্।ৃ 

কররানাভাইরাস মহামারী রমাকারিলাে স্বাস্থয িযিস্থার অংরির পা েঁেটি আেিমৃানই সি ৃাংরি প্রাসবিক ও প্ররযাজয। তরি, বনরনাি 

বিেেগুরলার উপর বিরিে রজার বেরত হরি: 

 স্বাস্থয িযিস্থা আেিমৃান ১.১ (স্বাস্থয রসিা প্রোন) - Health systems standard 1.1 (Health service delivery): এরত প্রাপযতা, 

িহর্রযােযতা, ক্রেক্ষমতা, জনরোষ্ঠী পয ৃারে যত্ন, যরথ্াপযুি ও বনরাপে সুরযাে-সুবিধ্া এিং সংক্রমর্ প্রবতররাধ্ ও বনেের্ 

(Infection Prevention and Control - IPC) বিেেক বনরেৃবিকা অন্তভুিৃ ররেরছ। 

 স্বাস্থয িযিস্থা আেিমৃান ১.২ (স্বাস্থয রসিাোনকারী কমীিাবহনী) - Health systems standard 1.2 (Healthcare workforce): এরত 

অন্তভুিৃ স্বাস্থযরসিার গুর্েত মান সম্পরক ৃ বনরেৃবিকা ররেরছ, রযখারন বিরিে সািা প্রোরনর জনয রসিাোনকারীরের যথ্াযথ্ 

প্রবিক্ষরর্র প্রবত লক্ষর্ীেভারি গুরুত্ব আররাপ করা হরেরছ। 

 স্বাস্থয িযিস্থা আেিমৃান ১.৩ (অতযািিযকীে ওেুধ্ এিং বেবকৎসা সরঞ্জারম প্রাপযতা) - Health systems standard 1.3 (Access to 
essential medicines and medical devices). 

 স্বাস্থয িযিস্থার আেিমৃান ১.৫ (স্বাস্থয বিেেক তথ্য) - Health systems standard 1.5 (Health information): এরত ররাে তত্ত্বািধ্ান 

বিেরে একটি অধ্যাে ররেরছ; সারথ্ যুি আরছ সংক্রামক িযাবধ্র আেিমৃান ২.১.২ (তত্ত্বািধ্ান, প্রােুভাৃি সনািকরর্ এিং দ্রতু 

সািাোন)। 
 

 ii) অতযািিযকীে স্বাস্থযরসিা - সংক্রামক ররাে বিেেক অধ্যাে 

 

সংক্রামক ররাে অধ্যারের োরটি মানই (স্বাস্থয মানসমূহ ২.১.১ - ২.১.৪) অতযন্ত প্রাসবিক। এর মরধ্য ররেরছ প্রবতররাধ্ (২.১.১), তত্ত্বািধ্ান, 

প্রােুভাৃি সনািকরর্ এিং দ্রতু সািাোন (২.১.২); ররাে বনর্েৃ ও ররাে িযিস্থাপনা (২.১.৩), এিং প্রােুভাৃি সম্পবকতৃ প্রস্তুবত এিং সািাোন 

(২.১.৪)। তরি, বনরনাি বিেেগুরলার ওপর বিরিে েতটষ্ট বেরত হরিঃ 

  

 → মান ২.১.১ (প্রবতররাধ্): সংক্রামক ররাে প্রবতররারধ্র জনয স্বাস্থযরসিা এিং তথ্যসমূরহ জনসাধ্াররর্র অবভেমযতা ররেরছ। 

এই মান জনরোষ্ঠীর সম্পতিতার সারথ্ সংবিষ্ট। মূল করর্ীে ২ আতঙ্ক ও গুজি বিেরে কাজ অন্তভুিৃ করররছ; এগুরলার সারথ্ 

জনরোষ্ঠীর সম্পতিতা ও উপলবির সংবিষ্টতা ররেরছ। একই সারথ্ মূল করর্ীে ৪ ও ৫-এ প্রবতররাধ্ এিং বনেের্ িযিস্থা বিেেক রয 

কাজগুরলা রসগুরলাও সমান গুরুত্বপূর্।ৃ অনুিহ করর ঝুেঁ বক বনরূপর্, আন্তঃখাত প্রবতররাধ্ িযিস্থা, স্বাস্থয সরেতনতা বিেেক প্রোরর্া ও 

টিকাোন (যবে পাওো যাে, িতমৃারন অনুরমাবেত রকান টিকা রনই)।      

  

 → মান ২.১.২ (তত্ত্বািধ্ান, প্রােুভাৃি সনািকরর্ এিং দ্রতু সািাোন): তত্ত্বািধ্ান এিং প্রবতরিেন ততবরর িযিস্থা প্রােুভাৃি 

সনািকরর্ এিং দ্রতু সািাোরন সহােক ভূবমকা পালন করর। এই মানরক সাবিকৃ বেরক লক্ষয রাখরত হরি। এর সারথ্ স্বাস্থয িযিস্থা মান 

১.৫ (স্বাস্থয তথ্য, উপরর রেখুন) এর সংরযাে ররেরছ। 

  

 → মান ২.১.৩ (ররাে বনর্েৃ ও রসিা িযিস্থাপনা): মূল করর্ীেগুরলা অতযন্ত গুরুত্বপূর্।ৃ এর মরধ্য ররেরছ সুস্পষ্ট ঝুেঁ বক সম্পবকতৃ 

রোোরযাে ও িাতাৃ বিবনমে (রকএ ১), প্রবমত ররাে িযিস্থাপনা বিবধ্সমূহ (রকএ ২) এিং পয ৃাপ্ত েরিের্াোর এিং ররাে বনর্েৃ সক্ষমতা  

(রকএ ৩)।  মানুরের েীঘরৃমোেী রসিাপ্রাবপ্ত যারত বিবিত না হে (রকএ ৪) রসিা বনিত করার বিেরেও গুরুত্ব রেো হরেরছ। এই সি 

মারনর উরেখরযােয বনরেৃবিকাসমূহ হরচ্ছঃ বেবকৎসা বিবধ্সমূহ; তীব্র িাসতরের সংক্রমর্ (তরি, বিতীে পয ৃারের িযাকরিবরো সংক্রমর্ 

ছািা অনয রকান ভাইরাল সংক্রমরর্র রক্ষরে অযাবেিাারোটিক এর প্ররোজন রনই), এিং লযািররিবররত পরীক্ষার িযিস্থা করা।  

  

 → মান ২.১.৪ (প্রােুভাৃি সম্পবকতৃ প্রস্তুবত এিং সািাোন): মূল করর্ীেরত ররেরছ প্রস্তুবত এিং সািাোন পবরকল্পনা (রকএ ১); 

বনেেরর্র উপাোসমূহ (রকএ ২), সরঞ্জাম সরিরাহ এিং সািাোরনর সক্ষমতা (রকএ ৩) এিং সমিে (রকএ ৪)। বনরেৃবিকাসমূরহর মরধ্য 

ররেরছ প্রােুভাৃি সম্পবকতৃ প্রস্তুবত এিং সািাোন পবরকল্পনা; প্রােুভাৃি বনেের্, মারাত্মক রকরসর হার িা বসএফআর (এখনও রকাবভে-

১৯ এর জনয বহসাি করা হরেরছ ২%), এিং বিশুর যত্ন। 
 
 
আসুন, বিখনগুরলা বিবনমে কবর 

কররানা ভাইরারস সািাোরনর রক্ষরে রযসি েেৃা এিং প্রমার্ পাওো রেরছ ‘ক্তিোর’ রসগুরলারক ক্রমানসুারর সাক্তজরে রারখ এিং প্রোর করর। এই 

েকুরমে সম্পরক ৃ আপনার রকান মন্তিয থ্াকরল অথ্িা রকান সুেেৃা বিবনমে করার থ্াকরল, অনুিহ করর রযাোরযাে করুন, এই ইরমইরলঃ 
handbook@spherestandards.org  

 

স্ফিয়োর 

রুট দয ফোরন শ, ১৫০ । কজরনভো । সুইজোরলযোন্ড 
info@spherestandards.org  
spherestandards.org 

ককোভভড-১৯ ক োকোরেলোয়  োনভেক সহোয়তোর আদর্ শ োরনর প্ররয়োগ 
মােৃ ২০২০ 

https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch009_003_001
https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch009_003_001_002
https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch009_003_001_003
https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch009_003_001_005
https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch009_004_001
https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch009_004_001_002
https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch009_004_001_003
https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch009_004_001_004
mailto:handbook@spherestandards.org
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২) ককোর ভহউর ভনটোভরয়োন স্ট্যোন্ডোডশস েো  োনভেক সহোয়তোর  ূল 

আদর্ শ োন স ূহ 
 

 
কররানাভাইরাস মহামারী রমাকারিলাে মানবিক সহােতার মূল আেিমৃান (CHS) এর প্রবতটি অিীকাররর প্রাসবিকতা িযাখযা করর CHS 

Alliance একটি ওরেিরপজ প্রকাি করররছ। বিস্তাবরত জানরত, অনুিহ করর  CHS Alliance এর ওয়েবয়েজ রেখুন।   
 

 

বেভিক  হো োরীরত আ োরদর সোড়োদোরনর কক্ষরত্র CHS এর অঙ্গীকোরগুরলো ভকভোরে পোলন করো ্োয়? 
 

জনস্বাস্থয, সামাক্তজক ও অথ্নৃীবতরত িযাপক প্রভাি সতটষ্টকারী এই সংকি প্রকত ত অরথ্ইৃ তিবশ্বক মাোে রপৌৌঁরছ রেরছ। ভ্রমর্ ও েলারফরাে 

বনরেধ্জ্ঞার এই সমরে, জাতীে ও স্থানীে স্বাস্থযরসিা রকি, সুিীল সমাজ এিং মানবিক সহােতা প্রোনকারী সংস্থাগুরলা গুরুত্বপূর্ ৃ 

ভূবমকা পালন কররত পারর। সকল মানুরেরই তিেমযহীনভারি এিং ময ৃাো ও সম্মারনর সারথ্ স্বাস্থযরসিা ও বেবকৎসা পাওোর সমান 

সুরযাে থ্াকরত হরি।  
 

এই তিবশ্বক মহামারীরত সািাোরনর রক্ষরে CHS এর অিীকারসমূরহর প্রাসবিকতা হরলাঃ 
 

 • অিীকার ১: মানবিক সহােতা যথ্াযথ্ ও প্রাসবিক রকাবভে ১৯ সিরেরে নাজকু মানুরের ঝুেঁ বক ক্রমিঃ িাবিরে 

 েরলরছ। সমারজর সি ধ্ররনর মানুরের নানামুখী োবহো বিরিেনাে বনরে এই েুরয ৃারের সািোন পবরকল্পনা করা অনয রয 

 রকান সমরের রেরে অরনক রিবি গুরুত্বপূর্।ৃ 
  

 • অিীকার ২: যথ্াসমরে কাযকৃর মানবিক সহােতা রকাবভে-১৯-এ সািাোরনর জনয দ্রতু কমসূৃবে িহর্ কররত হরি। 

 ক্রমােত পবরিতনৃিীল পবরবস্থবতরত ত্ববরত ও কাযকৃর বসদ্ধান্ত রনো প্ররোজন। এরকম পবরবস্থবতরত নমনীেতা এিং 

 অবভরযাজযতার প্ররোজনীেতা আররা রজারোর হে।   
 

 • অিীকার ৩: মানবিক সহােতা স্থানীে সক্ষমতা িক্তিিালী করর এিং রনবতিােক প্রভাি পবরহার করর রকাবভে-১৯ 

 এর কাররর্ সহােতা কমীরের েলারফরা এিং আন্তজাৃবতক কমীরের প্রতযািাসরনর ওপর বিবধ্বনরেধ্ আররাবপত হরচ্ছ। ফরল 

 ইরতামরধ্য গুরুত্বপূর্ ৃ হরে ওিা জাতীে ও স্থানীে সংস্থাগুরলার অিোন আররা িতক্তদ্ধ পারি। মানি-আেররর্র উপর রকাবভে-১৯ 

 এর প্রভাি এখরনা অজানা, তরি এই মহামারী এমন বকছু পবরিতনৃ ও সামাক্তজক বিি ঘিারি যার ফরল রযৌন রিাের্ এিং 

 অনযাে সুবিধ্া িহরর্র ঝুেঁ বক রিরি রযরত পারর। িতক্তদ্ধ রপরত পারর জনসাধ্াররর্র বনরাপিা, প্রতারর্া এিং অনযানয 

 অপরাধ্মূলক তৎপরতা। তাই, সম্ভািয রনবতিােক আেররর্র বেরক সতক ৃেতটষ্ট রাখরত হরি।   
 

 • অিীকার ৪: রযাোরযাে, অংিিহর্ এিং মতামত বনভরৃ মানবিক সহােতা রকাবভে-১৯ এর বিরুরদ্ধ লিাইরে সফল 

 হরত হরল এর বিস্তার বনেেরর্র বিবধ্-বিধ্ানগুরলা মানুেরক রিাঝরত হরি, সম্মান কররত হরি এিং রমরন েলরত হরি। 

 রযাোরযাে রযরহতু সংকিপূর্ ৃ তাই জনরোষ্ঠীরক সম্পতি করার সিরেরে ভারলা পদ্ধবতগুরলা (রযমনঃ েলীে আরলােনা, 

 মুরখামুবখ সভা) প্ররোরে আরপাে কররত হরচ্ছ। ররাে সংক্রমর্ প্রবতররারধ্র জনয সামাক্তজক বনেম-কানুরনর পবরিতনৃ 

 প্ররোজন। 
 

 • অিীকার ৬: মানবিক সহােতা সমিবত এিং সম্পূরক সম্পরের অপ্রতুলতা রমিারত রকাবভে-১৯ এর সািাোন হরত 

 হরি সক্তম্মবলত ও সমবিত।    
 

 • অিীকার ৮: সক্তক্রে িাবেত্ব পালরন কমীরের সহরযাবেতা কররত হরি, তারের প্রবত নযাযয ও সমতাবভবিক আেরর্ 

 বনক্তিত কররত হরি সকরলই তিবশ্বক এই মহামারীর ঝুেঁ বকরত ররেরছন। রকাবভে-১৯ সািাোন কাযকৃ্ররম বনরোক্তজতরা 

 থ্াকরিন িািবত োরপর মরধ্য। 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

আররা তরথ্যর জনয CHS Alliance এর পবলবস, অযােরভারকবস ও লাবনংৃ এর প্রধ্ান Bonaventure Gbétoho Sokpoh এর সারথ্ 

bsokpoh@chsalliance.org ইরমইরল রযাোরযাে করুন। বভক্তজি করুন ওরেিসাইি corehumanitarianstandard.org     
  

https://www.chsalliance.org/get-support/article/covid-19-and-the-chs/
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৩) ভহউর ভনটোভরয়োন স্ট্যোন্ডোডশ পোটশনোরভর্প ( োনভেক সহোয়তো 

আদর্ শ োরনর অংর্ীদোভরত্ব) 
 

ক্তিোর, আররা ছেটি মানবিক সহােতার আেিমৃানরক সরি বনরে Humanitarian Standards Partnership (HSP) িা মানবিক সহােতা 

আেিমৃারনর অংিীোবরত্ব প্রবতষ্ঠা করররছ। এই অংবিোবররত্বর মূল উরেিয হরলা মানবিক কায ৃাবে পবরোলনার রক্ষরে সকল রসক্টরর 

প্রেবলত গুর্েত মান ও জিািবেহীতার উৎকে ৃ সাধ্ন করা এিং আেিমৃান বনক্তিত কররত এর িযিহারকারীরের মরধ্য একটি সমবিত 

পন্থার প্রেলন করা।  

সাতটি সহরযােী আেিমৃান যার সমিরে HSP প্রবতটষ্ঠত হরেরছ রসগুরলা হরলা: 
  

 স্ফিয়োর স্ট্যোন্ডোডশ (ক্তিোর) 

  োনভেক কো্ শক্রর  ভর্শু সুরক্ষোর নূযনত   োন/CPMS (মানবিক সহােতা কাযকৃ্ররম বিশু সুরক্ষা রজাি) 

 জরুভর প্রোভর্সম্পদ ভনরদশভর্কো এেং  োনস ূহ (LEGS) 

 অর্ শননভতক পূনঃগঠরনর নুযনত   োনস ূহ/MERS (SEEP রনিওোক)ৃ 

 ভর্ক্ষোর নূযনত   োনস ূহ (জরুরী পবরবস্থবতরত বিক্ষা বিেেক আন্তঃ সংস্থা রনিওোক/ৃINEE)  

 েোজোর ভেরেেরনর নূযনত   োন/MISMA (কযাি লাবনংৃ পািৃনারবিপ/CaLP) 

  োনভেক সহোয়তোয় েয়স্ক এেং প্রভতেভন্ধ েযস্ফিরদর অন্তভূশস্ফির আদর্ শ োন (HelpAge International, Age and Disability 
Capacity Program/ADCAP) 

 

বনরের পতষ্ঠাসমূরহ সংবিষ্ট আেিমৃান সম্পবকতৃ আররা বকছু বনরেৃিনা রেো হরেরছ। 
 
 
 
 
 
 

 
 

৪) নগদ সহায়তা  
রকাবভে-১৯ সািাোন বিেরে Cash Learning Partnership (CaLP) এর একটি বনবেৃষ্ট ওরেি-রপজ ররেরছ।   
 

ভদক ভনরদশর্নো এেং ভেভেধ সংিোন   

 োইরল এই বলংরক আপনার লি-বিক্ষা, জ্ঞান অথ্িা প্রশ্ন রিোর কররত পাররন। 
 

COVID-19 and Cash and Voucher Assistance (CVA) guidance- বলংকটিরত মূল িিিযগুরলা সংবক্ষপ্তাকারর রেো আরছ। নতুন তথ্য 

সংযুি করর CaLP প্রবতবনেত এটি আপরেি করর থ্ারক। 
 

রকাবভে (COVID-19) ও বসবভএ (CVA) বনরেৃবিকা এর মূল উরেিয হরলা বিবভন্ন সংস্থারক সহােতা রেো - রকাবভে পবরবস্থবত িুঝরত 

এিং সংস্থার কারজ রকাবভে-১৯ এর প্রভাি রমাকারিলার প্রস্তুবত বনরত। সংস্থা রয রপ্রক্ষাপরি কাজ করর রিখারন বসবভএ প্ররযাজয বকনা 

রসিা রিাঝা। প্ররযাজয রক্ষরে, বনরাপে ও ফলপ্রসূ কমসৃম্পােরনর জনয, রপ্রািাম সাইরকরলর প্রবতটি পয ৃারে বিরিেয বিেোিলী জানারনা।   
 

আসন্ন অনুষ্ঠোন সূচী 

ওরেিরপজটিরত আসন্ন webinars, panel discussions ও অনযানয অনুষ্ঠারনর রঘাের্া ও সমে সূেী রেো থ্ারক  
 

সে শরর্ে 

এই ওরেিরপজটিরত CaLP এর সেসযরের ততবর বনরেৃবিকা ও েবলল এর তাবলকা ররেরছ। 

 
 
 

 
আররা তরথ্যর জনয Alice Golay এর সারথ্ agolay@cashlearning.org ইরমইরল রযাোরযাে করুন এিং https://www.calpnetwork.org/ওরেিসাইি বভক্তজি 

করুন।   

ককোভভড-১৯ ক োকোরেলোয়  োনভেক সহোয়তোর আদর্ শ োরনর প্ররয়োগ 
মােৃ ২০২০ 

https://spherestandards.org/humanitarian-standards/standards-partnership/
https://spherestandards.org/resources/minimum-standards-for-child-protection-in-humanitarian-action-cpms/
https://spherestandards.org/resources/legs-handbook/
https://spherestandards.org/resources/minimum-economic-recovery-standards-mers-english/
https://spherestandards.org/resources/inee-english/
https://spherestandards.org/resources/minimum-standard-for-market-analysis-misma/
https://spherestandards.org/resources/humanitarian-inclusion-standards-for-older-people-and-people-with-disabilities/
https://www.calpnetwork.org/themes/cva-and-covid-19-resources-guidance-events-and-questions/
https://docs.google.com/document/d/1Vk6ShfDS-_kVVGeGcNzFXhKLSMgK-VyDfa09ZkhWZOE/edit
https://www.calpnetwork.org/publication/cva-in-covid-19-contexts-guidance-from-the-calp-network/
https://www.calpnetwork.org/
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৫) েয়স্ক ও প্রভতেন্ধী  োনুরের অন্তভভ শস্ফি 

 

এই রকাবভে-১৯ বনরেৃিনার সহােক বহরসরি HelpAge মুলিাতাৃ ততবর করররছ। 
 

ক্তিোররর বনরেৃিনাসমূহ পবরপূরর্ কররত, মরন রাখরত হরি িক্তঞ্চত িা বপবছরে পিা জনরোষ্ঠীর রকউ রযন িাে না যাে। এতেসংক্রান্ত 

Humanitarian Inclusion Standards for Older People and People with Disabilities বনরেৃিনাে বনরনাি প্রাসবিক বিেেসমূহ 

আরলাবেত হরেরছ:  
   

 েুরয ৃােপূন ৃ পবরবস্থবত রমাকারিলাে িেস্ক, প্রবতিবন্ধ িযাক্তি এিং/িা েীঘকৃাল স্থােী িযাবধ্রত আক্রান্ত িযাক্তিের্ অবধ্কতর ঝুেঁ বক 

ও উরিেপূর্ ৃ পবরর্বতর বিকার হন। 

 উরেখয রয, রিবিরভাে সমেই িেস্ক, প্রবতিবন্ধ এিং েীঘসৃ্থাবে িযবধ্রত আক্রান্ত িযাক্তিের্ ঝুেঁ বকরত থ্ারকন। প্রাে সমেই 

তারেররক মানবিক সহােতা কমকৃারন্ড অন্তভূিৃ করা হে না। 

 মানবিক সহােতা রথ্রক িাে পিা িেস্ক ও প্রবতিবন্ধ িযাক্তিেরর্র পরক্ষ বনরজরক কররানা ভাইরাস সংক্রমন রথ্রক বনরাপে 

রাখার জনয কাযকৃরী পেরক্ষপ রনো কটিন হরে পরর। 

 রকাবভে-১৯ িেস্ক ও প্রবতিবন্ধ িযাক্তির শুধ্ুমাে স্বাস্থযরক হুমবকর মুরখ রফরল না, তারের স্ববনভরৃতারকও খি ৃ করর। 
 

মানবিক সহােতা কায ৃািলীরক অন্তভূকৃ্তিমূলক এিং মূলধ্ারার কররত বনরনাি বিেোিলী েরকারী ভুবমকা পালন করর 

 

পোভন সরেরোহ, পরয়োভনস্কোর্ন ও স্বোিযভেভধর প্রসোর (WaSH) এর কো্ শক্র গুভলরত েয়স্ক ও প্রভতেভন্ধ েযোস্ফিরদর  

অন্তভূশস্ফি ভনস্ফিতকররর্  ূলেোতশো 

 

 পাবন, পরোবনস্কািন ও স্বাস্থযবিবধ্ সরিরাহ (WASH Supplies): িেস্ক এিং প্রবতিবন্ধ িযাক্তিরের সারথ্ আলাপ আরলােনার 

রপ্রবক্ষরত তারের তেনক্তিন পাবন িযিহার এিং স্বাস্থযবিবধ্ েেৃার বভবিরত তারের জনয সরিরাহ িযিস্থা িহর্ কররত হরি। 

এরক্ষরে সুবনবেৃষ্ট সরিরাহ িযািস্থার পািাপাবি তারের জনয বিকল্প সরিরাহও বিরিেনাে রাখরত হরি, রযমন, সহরজ 

িহনরযােয রছাি পাবনর পাে, সহরজ িহনরযােয্ পেৃা/পাটিৃিন যা িযাক্তিেত পবরচ্ছন্নতার সমে তারেররক আিাল কররি ও 

রোপনীেতা রক্ষা কররি এিং উপরযােী স্বাস্থযবিবধ্ বনক্তিত করার জনয মূে বনস্কািনযে। 

 তরথ্যর সহজলভযতা (Accessible Information): িযাক্তিেত পবরচ্ছন্নতা উে্িুদ্ধকরর্ এিং পাবন, পরোবনস্কািন ও স্বাস্থযবিবধ্ 

িযিস্থা সংক্রান্ত তথ্যাবে, সহজরিাধ্য ভাোে, বিবভন্ন আবিরকর বিস্ততত রযাোরযাে মাধ্যম িযিহার করর প্রোরর্া োলারত হরি 

(অন্তভূকৃ্তিকররর্র মূল আেিমৃান ২, মূল করনীে ২.১, তথ্য প্রবতিন্ধকতা বনরেৃিনা িীকা রেখুন)। 

 রপৌছারনার রকৌিল (Outreach): বিতরর্ রকরিগুরলারক িেস্ক ও প্রবতিন্ধী িযাক্তিেরর্র েমন উপরযােী করর রতালার 

পািাপাবি রয সকল িেস্ক ও প্রবতিন্ধী িযাক্তিের্ বিতরর্ রকরি রপৌছারত অক্ষম বকংিা রপৌছারত িাধ্ার মুরখামুবখ হন তারের 

কারছ রপৌছারনার জনয বিবভন্ন রকৌিল অিলম্বন কররত হরি রযমন, রস্বচ্ছারসিকরের মাধ্যরম তারের িাবিরত রসিা/মালামাল 

সরিরাহ করা।  

 স্বাস্থযবিবধ্ পালন উে্িুদ্ধকরর্ (Hygiene Promotion): সকল সরিরাহ ও বিতররর্র রক্ষরে িেস্ক ও প্রবতিবন্ধ মানুেরের সামথ্যৃ 

ও িযিহাররর বিেেগুবল বিরিেনাে এরন যথ্াথ্ ৃ, প্ররিিেময ও সটিক স্বাস্থযবিবধ্ পালরন উে্িুদ্ধকরর্ তথ্যসমূহ প্রোর কররত 

হরি। 

 

স্বোিয (Health) সংক্রোন্ত কো্ শক্র গুভলরত েয়স্ক ও প্রভতেভন্ধ েযোস্ফিরদর অন্তভূশস্ফি ভনস্ফিতকররর্র  ূল েোতশোস ূহ 

 

 মযাবপং (Mapping): স্বাস্থযরসিা প্রোনকারী স্থাপনাগুরলা বেবিত করুন এিং রসগুরলা পবরেিনৃপূিকৃ িেস্ক ও প্রবতিবন্ধ 

িযাক্তিরের সহােতা প্রোরনর রক্ষরে প্রবতিন্ধকতাসমূহ সনাি করুন। 

 েুেমৃ জনরোষ্ঠী (People who are hard to reach): জনেরনর সারথ্ আলাপ-আরলােনার বভবিরত সহরজ রপৌৌঁছারনা যাে না 

এমন িেস্ক ও প্রবতিবন্ধ িযাক্তিরের বেবিত কররত হরি, রযমন, যারা তারের িাবির িাইরর রির হরত পাররন না এিং যারা স্বাস্থয 

রসিা প্রোনকারী সংস্থা পযনৃ্ত রপৌৌঁছারক অক্ষম। 

 স্বাস্থযরিরা প্রোনকারী সংস্থা (Hygiene Institutional Care): স্বাস্থযরসিা প্রোনকারী সংস্থাসমূহ পবরেিনৃ করুন, রযমন, 

মানবসক হাসপাতাল ও রসিারকিসমূহ যারত রসখারন অিস্থানরত ররােীরা তারের প্ররোজনীে রসিা পারচ্ছন বকনা- তা 

মূলযােন করা যাে।  এই রসিাোনকরী সংস্থাগুরলারত যবে অপয ৃাপ্ত কমী থ্ারকন (রযমন - জরুরী অিস্থার সমে অরনক কমী 

বনজ বনজ িাবেত্ব তযাে কররন) রসরক্ষরে অনযানয রসিাসংস্থা এিং স্থানীে জনরোষ্ঠী রথ্রক রসিাকমী বনরে স্বাস্থযপবররসিা 

বনক্তিতকরল্প বনরোক্তজত করুন। 

 পযরৃিক্ষর্ প্ররিিেমযতা (Monitoring access): স্বাস্থযরসিা িহর্ কররছন এমন িেস্ক ও প্রবতিবন্ধ িযাক্তিরের সংখযা বনেবমত 

মবনির িা পযরৃিক্ষন কররত হরি।  তারের কাছ রথ্রক রজরন বনরত হরি বক ধ্ররর্র আিিযকীে বেবকৎসা তারা রনন, বক ওেুধ্ 

রসিন কররছন, তারের রকান ধ্ররনর বেবকৎসা উপকরর্ েরকার হে এিং বক ধ্ররনর সাহাযযকারী উপকররর্ (assistive 

products) তারা বনভরৃ কররন। 

 

 
 

 

আররা তরথ্যর জনয HelpAge International এর Global Disability Advisor, Diana Hiscock এর সারথ্ diana.hiscock@helpage.org 

ইরমইরল রযাোরযাে করুন। আররা জানরত www.helpage.org/adcap ওরেিসাইি বভক্তজি করুন।   

ককোভভড-১৯ ক োকোরেলোয়  োনভেক সহোয়তোর আদর্ শ োরনর প্ররয়োগ 
মােৃ ২০২০ 

https://spherestandards.org/resources/humanitarian-inclusion-standards-for-older-people-and-people-with-disabilities/
mailto:diana.hiscock@helpage.org
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৬) জরুরী পভরভিভতরত ভর্ক্ষো 
The Interagency Network for Education in Emergency (INEE) তথ্য সংিহ, যাোই এিং সঙ্কলন করর একটি তথ্য তাবলকা ততবর করররছ। 

েরূ বিক্ষর্, বিকল্প বিক্ষর্, ই-লাবনংৃ এিং মরনাসামাক্তজক সহােতা বিেরে প্রধ্ানয বেরে কররানা সংক্রবমত অঞ্চল সমূরহ বিক্ষা িযািস্থারক 

েলমান রাখরত এই তথ্য তাবলকা সহােতা কররি।  
 

INEE-এর সকল বনরেৃিনা িা োইরেি িারা অনুসমবথ্তৃ রমৌবলক আেিমৃান এিং উপবর িবনতৃ সামবিক পন্থার (holistic approach) 

রূপররখা অনুযােী INEE নূযনতম আেিমৃান সমূরহর প্রাসবিক অংরির িযিহার সম্পবকতৃ পরামি ৃ বননরূপঃ  
 

প্ররের্গ যতো এেং ভর্ক্ষো পভররের্, INEE নূযনত  আদর্ শ োন কডোর ইন ২ 
বিক্ষাে প্ররিিেমযতা িা access, অপবরহাযযৃ এই অবধ্কার তথ্া সম্পে সংকি কারল অতযন্ত সীবমত হরে যাে। পবরবস্থবত সামরল সংকরি 

পবতত মানুেরের জীিন স্বাভাবিক কররত বিক্ষা গুরুত্বপূর্ ৃ ভূবমকা পালন করর। বিক্ষা জীিন রক্ষাকারী জ্ঞান ও টিরক থ্াকার েক্ষতা 

বিখাে, পবরিতরৃনর সুরযাে সতটষ্ট করর বিক্ষার মান ও নযযযতা িতক্তদ্ধ করর।  
 

কডোর ইন ২, আদর্ শ োন ১: সকরলর জনয স োন প্ররের্গ যতো 
 মানসম্পন্ন এিং সংেবতপূর্ ৃ বিক্ষার সুরযাে প্রাবপ্তর অবধ্কার প্ররতযরকর আরছ।  

  

  ূল কো্ শোেলী 

 ক্ষবতিস্ত মানুেরের বিক্ষার প্ররোজন পূররর্র জনয বিস্ততত পবরসরর ন নীয়, আনুষ্ঠোভনক ও অনোনুেঠোভনক বিক্ষার িযিস্থা 

কররত হরি (বনরেৃবিকা ৩, ৪, ৫ রেখুন) 

 নযাযয ও মানসম্পন্ন বিক্ষা কাযকৃ্রম েলমান রাখার জনয প্ শোপ্ত সম্পদ ও িযিস্থা বনক্তিত কররত হরি (বনরেৃবিকা ৮ রেখুন) 

 সংকিপূন ৃ অিস্থা রকরি যািার সারথ্ সারথ্ বিক্ষাথ্ীরের আনুষ্ঠোভনক ভর্ক্ষো েযেিোয় প্ররের্ েো পূনঃ প্ররেরর্র সুর্োগ 

রাখরত হরি। 
 

সুরক্ষো ও কলযোর্ 
 কডোর ইন ২, আদর্ শ োন ২: সুরক্ষো ও কলযোর্ 

 বিক্ষাথ্ী, বিক্ষক এিং অনযানয বিক্ষাকমীরের সুরক্ষা এিং  রনোসো োস্ফজক কলযোরর্ উৎসাহিযাঞ্জক সুরবক্ষত এিং বনরাপে 

বিক্ষার পবররিরির িযিস্থা থ্াকরত হরি। 

  

  ূল কো্ শোেলী 

 বিক্ষক ও অনযানয বিক্ষাকমীের্ এমন েক্ষতা এিং জ্ঞান অজনৃ কররিন রযন সহরযােীতা মূলক বিক্ষা পবররিি ততবরর এিং 

বিক্ষাথ্ীরের মরনাসামাক্তজক উন্নেরন তা সহােক হে (বনরেৃবিকা ২, ৩, ৮ রেখুন) 

 

স্বোিয এেং পুটি 
 কডোর ইন ২, আদর্ শ োন ৩: সুর্োগসুভেধো ও কসেোস ূহ 

 বিক্ষার সুরযাে সুবিধ্াসমূহ বিক্ষাথ্ী, বিক্ষক ও বিক্ষাকমীেরনর বনরাপিা ও কলযার্ বনক্তিত করার পািাপাবি স্বাস্থয, পুটষ্ট, 

মরনাসামাক্তজক অিস্থা এিং সুরক্ষা বনক্তিত করর।  

  

  ূল কো্ শোেলী 

 বিক্ষা পবররিরি েক্ষতা বভবিক স্বাস্থয এিং পভরচ্ছন্নতোর বিক্ষা প্ররর্ােনা থ্াকরত হরি (বনরেৃবিকা ৬ রেখুন)। ফলপ্রসূ বিখন 

ও উন্নেরনর লরক্ষয কু্ষধ্া ও অনযানয প্রবতিন্ধকতা েরূ কররত বিেযালে বভবিক স্বোিয ও পুটি রসিা োলু কররত হরি (বনরেৃবিকা 

৭ রেখুন)। 

 বিেযালে এিং বিক্ষার স্থান সিসমেই বিশু সুরক্ষা, স্বাস্থয, পুটষ্ট, সামাক্তজক এিং মরনাসামাক্তজক কাযকৃ্ররমর সারথ্ সম্পতি 

(বনরেৃবিকা ৮ রেখুন) 
 
 
 
 

 

INEE নূযনত  আদর্ শ োন সম্পভকশত প্রভর্ক্ষর্ িা অনয রযরকান দক্ষতো উন্নয়ন বিেেক প্ররোজনসহ এর প্ররোে ও প্রোসভঙ্গভককরর্ 

(contextualization) বিেেক বনরেৃিনার জনয Natalie Brackett এর সারথ্ minimumstandards@inee.org রমইরল রযাোরযাে করুন এিং 

inee.org সাইিটি বভক্তজি করুন   

ককোভভড-১৯ ক োকোরেলোয়  োনভেক সহোয়তোর আদর্ শ োরনর প্ররয়োগ 
মােৃ ২০২০ 

https://inee.org/covid-19/resources
https://inee.org/standards/domain-1-foundational-standards
https://inee.org/standards
https://inee.org/collections/eie-harmonized-training-package
https://inee.org/collections/training-and-capacity-development
https://inee.org/collections/inee-minimum-standards-contextualizations
https://inee.org/
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৭) ভর্শু সুরক্ষো 
 

রকাবভে-১৯ এর মরতা সংক্রামক িযাবধ্ বিশুর িতক্তদ্ধ ও উন্নেরনর পবররিিরক নষ্ট করর। বিশু এিং তার পবরেয ৃাকারীর স্বাস্থযেত প্রভাি 

ছািাও  রকাবভে-১৯ এর প্রােুভাৃি িারা সতষ্ট সামাক্তজক ও অথ্নৃনবতক িা েঁধ্া বিশুর প্রবত বনবপিন, অিরহলা, রিাের্ ও বহংস্রতা এর ঝুেঁ বক 

িহুগুরন িাবিরে রতারল। এই রকাবভে-১৯ এর সংকিপূন ৃ পবরবস্থবতরত বিশুর বনরাপিা রক্ষা ও তার পবরিাররর কলযানারথ্ ৃ মানবিক 

কমকৃারন্ডর অধ্ীরন 2019 Minimum Standards for Child Protection বকছু আিবিযক কমকৃান্ড অন্তভুিৃ করররছ। 
 

মানবিক ও বিশু সুরক্ষাে কমরৃত সকরলর এই রকাবভে-১৯ এর সঙ্কি কারল বিশুর, তার পবরিার এিং সমারজর সাবিকৃ কলযার্ ও 

বনরাপিার উপর এর প্রভাি বিরিের্ করা উবেৎ। গুরুরত্বর সারথ্ মাথ্াে রাখরত হরি রয,রকাবভে-১৯ এর এই সংকিকারল বিশুর সুরক্ষা 

ও কলযার্ বনক্তিত কররত বিশুর সুরক্ষাে সািাোন কাযকৃ্রম এিং অনযানয সকল রসক্টররর সক্তম্মবলত সহরযাবেতা আিিযক। 
 
 

বিশু সুরক্ষাে মূল ঝুেঁ বকঃ Key Child Protection Risks  
এই ররারের কাররন উে্ভূত পবরবস্থবতরত বিশু তার পবরিার রথ্রক বিক্তচ্ছন হরত পারর িা তার বপতামাতা ও তত্ত্বািধ্ােক রক হারারত পারর 

(আেিমৃান ১৩), বিশু মরনাসামাক্তজক মমপৃীিাে আক্রান্ত হরত পারর (আেিমৃান ১০) এিং বিক্ষা ও সুরক্ষা রসিা প্রাবপ্ত অপ্রতুল হরত 

পারর। বিশুর বপতা-মাতা িা অবভভািক এই সমে এত রিবি মাবনবসক োরপর মরধ্য থ্ারক রয তখন বিশুর সারথ্ িারীবরক ও মানবসক 

অসোেরন এর পবরমার্ রিরি যাে (আেিমৃান ৮). এই সমে বকছু অবভভািক তারের স্বাভাবিক রপিা হাবররে রফলরত পারর, এরের 

মরধ্য সিরেরে ক্ষবতিস্থ পবরিার রিরে থ্াকার জনয রিে অিলম্বন বহরসরি বিশুরক বিশুশ্ররম (আেিমৃান ১২) অথ্িা িালযবিিাহ 

(আেিমৃান ৯) িাধ্য করর। সীবমত রেখভাল ও বিক্তচ্ছন থ্াকার কাররন বিশুর প্রবত হরে যাওো জলুুরমর তথ্য পাওো কটিন হরে পরর। 

বিশুর প্রবত ঘরি যাওো বহংস্রতা, অপিযিহার, রিাের্, রযৌন ও বলিবভবিক সবহংসতা এর পরিতী প্ররোজনীে স্বাস্থয সুরযােসুবিধ্া 

ক্ষবতিস্ত হরত পারর।  
 
 

ভর্শু সুরক্ষোয় সোড়োদোন –  ুল ককৌর্ল - Key Strategies for Child Protection Response 
রকাবভে-১৯ এর কাররর্ বিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত ঝুেঁ বক রমাকারিলা কররত বিশু, পবরিার, জনরোষ্ঠী ও সমাজ সকলরক একরযারে কাজ 

জররত হরি। এসংক্রান্ত গুরুত্বপূন ৃ কমকৃান্ড সমুহ হলঃ 

 এমন রকৌিল অিলম্বন কররত হরি যারত বিশুর উপর ঘরি যাওো সবহংসতা সনাি, উপযুি জােোে বেবকৎসা সহরযাবেতা 

ও সািাোন করা যাে এিং তার জনয সামাক্তজক প্রবতরিেন, রহল্প লাইন, রফান এিং অনলাইন পদ্ধবতর মত এমন বকছু বিকল্প 

পদ্ধবত সনাি ও িাস্তিােন কররত হরি যারত তা েুরত্ব িজাে রররখও করা সম্ভি (আেিমৃান ১৮ রেখুন)।   

 বিশুরক মরনাসামাক্তজক সহােতা প্রোরনর জনয বিকল্প পদ্ধবত বহরসরি রফান এিং েরূত্ব িজাে রররখ রযাোরযাে করা যাে 

এমন িযিস্থা কররত হরি (বিশু কলযার্ বিেেখ িপূ কমকৃান্ড আেিমৃান ১৫ রেখুন) । 

 বিকল্প পদ্ধবত বহরসরি পবরিার বভবিক বিশুর সুরক্ষা িযিস্থা রক িক্তিিালীভারি প্রবতষ্ঠা করা এিং রয সকল বিশুরা তারের 

পবরিার রথ্রক বিক্তচ্ছন্ন অিস্থাে আরছ তারের পবরিাররর সারথ্ তারের বনেবমত রযাোরযারের িযিস্থা কররত হরি (বিকল্প যত্ন 

আেিমৃান ১৯ রেখুন)।  

 

বিবভন্ন রসক্টরর বিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত অিাবধ্কারমুলক কমকৃান্ড  

একটি িহুমুবখ বিশুসুরক্ষা সংরিেনিীল সািাোন কমকৃান্ড বিশু এিং তার পবরিারির উপর ঘরি যাওো অবতবরি ক্ষবত এিং ঝুেঁ বক 

কবমরে বেরত পারর,তারের সাবিকৃ োবহো রকও বনক্তিত করর উিম ফলাফরলর বেরক পবরোলনা করর। স্বাস্থয (আেিমৃান ২৪), পাবন 

পরোবনস্কািন ও স্বাস্থযবিবধ্ (আেিমৃান ২৬), বিক্ষা (আেিমৃান ২৩) এিং পুটষ্ট (আেিমৃান ২৫) বিভারে কমরৃত িযক্তিরের সহরযাবেতাে 

এিং তারের  সািাোন কাযকৃ্ররম বিশু সুরক্ষার ঝুেঁ বক বনরসন মুলক কারজর রক্ষরে বসবপএমএস এর গুনেত মান িজাে রাখরত হরি। 

স্বাস্থযখারত রয সকল কাজ অিাবধ্কার পারিঃ 
 

 স্বচ্ছ বিশুিান্ধি আেমন ও িবহেমৃন প্রক্তক্রো প্রবতষ্ঠা কররল বিশু তার পবরিার রথ্রক বিক্তচ্ছন হিার সম্ভািনা করম যাে। 

 বিশু সুরক্ষা প্রোনকারী িযাক্তিরের সহরযােীতা বনরল রসিািহনকারী বিশুর মরনাসামাক্তজক সহােতা বনক্তিত করা সম্ভি হে। 

 স্বাস্থযিযািস্থাে বিশুসুরক্ষা পদ্ধবতরক িক্তিিালীভারি প্রবতষ্ঠা করার জনয বিশুিান্ধি মতামত ও অবভরযাে পদ্ধবত রক অন্তভুিৃ 

কররত হরি। 
 
 
 
 
 
 
 

 
বিশু সুরক্ষা এিং COVID 19 সংক্রান্ত আররা তরথ্যর জনয রিকবনরকল রনাি: Protection of Children during Coronavirus Pandemic 

রেখুন। 2019 CPMS সম্বরন্ধ আররা জানরত Alliance website ওরেিসাইি রেখুন অথ্িা cpms.wg@alliancecpha.org রমইরল রযাোরযাে 

করুন।  

ককোভভড-১৯ ক োকোরেলোয়  োনভেক সহোয়তোর আদর্ শ োরনর প্ররয়োগ 
মােৃ ২০২০ 

https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch001
https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch005_001
https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch005_008
https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch005_005
https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch005_003
https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch005_007
https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch005_004
https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch006
https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch006_006
https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch006_003
https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch006_007
https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch007
https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch007_005
https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch007_007
https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch007_004
https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch007_006
https://alliancecpha.org/en/COVD19
https://alliancecpha.org/en/CPMS_home
mailto:cpms.wg@alliancecpha.org


 11 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

৮) েোজোর ও অর্ শননভতক পুনরুদ্ধোর 
 

 

এই বনরেৃবিকাটি SEEP Network িারা প্রর্ীত।  

পুররা বনরেৃবিকাটি অনলাইন Minimum Economic Recovery Standards -এ পাওো যারি  

 

মানুরের রিেঁরে থ্াকার প্রক্তক্রোে িাজার খুি গুরুত্বপূর্ ৃ ভুবমকা পালন করর, িাজারর মানুে এরক ওপররর সারথ্ রেখা-সাক্ষাত করর, বমবলত 

হে, মালামাল রিো-রকনা করর। রকাবভে -১৯ মানুরের স্বাভাবিক কমকৃান্ড এিং পারস্পবরক সম্পরকরৃ িযাঘাত ঘিাে। এরকম 

পবরবস্থবতরত করর্ীে কী তা জানরত Minimum Economic Recovery Standards বলংকটি রেখা রযরত পারর। িতমৃারন সামাক্তজক েরূত্ব 

িজাে রাখার বনরেৃিনা থ্াকাে Assessment & analysis standards পুনর্ব িববচনা করার, এবং আদর্ িমান  ১ অনুযার্ি ভর্বষ্যবের বাজার 

মূল্যািন করার উপযুক্ত সমি (যর্দও অনযত্র র্ক ঘটবে োর উপর র্ভর্ি কবর আমরা বাজাবরর উপর প্রভাব এখনই অনমুান করা শুরু 

কবর র্দবির্ে)। যবেবেেু  এটট একটট স িবদা পরর্ব িেনর্ীল্ সংকট, োই এর সাব িক্ষর্িক পয িববক্ষি ও পর্রর্ির্ে মূল্যািন করার জনয 

Assessment & analysis standards এর আদর্ শমান ৬ দদখুন। 

 

রছাি রছাি িযিসার বভবিই হরলা রক্রতা-বিরক্রতার সরাসবর সম্মখু রলনরেন, সামাক্তজক েরূরত্বর ফরল রছাি িযিসােীরের রক্রতা ও আে 

করম ক্ষবতিস্থ হরিন। এর প্রভাি পিরি খােয বনরাপিা ও ভাইরাস প্রবতররারধ্র রমৌবলক োবহো রযমন পবরষ্কার পাবন, পবরষ্কার করার 

উপকরর্ ইতযবের উপর। প্রাথ্বমক িাজার িযিস্থা বিরিের্ (আেিমৃান  ২) ও প্ররোরের িযাপারর বেকবনরেৃিনা রপরত এিং প্রেলবত 

িাজার িযিস্থাপকরের (আেিমৃান ৪) সারথ্ কাজ করার জনয Enterprise and Market System Development Standards রেখুন। 

উে্ভূত পবরবস্থবতরত বকভারি রক্রতার কারছ প্ররোজনীে দ্রিয ও রসিা বনরাপরে ও নূনযতম মুরলয রপৌছারনা যাে তা রির কররত প্রেবলত 

িাজার িযািস্থারক সাহাযয করুন (আেিমৃান ৫)। েলমান সংকরি অথ্িা সংকি পরিবত ৃসমরে িযিসাে মিা হরতয পারর যার প্রভাি 

কমসৃংস্থান ও োকুরীর উপর পিরি। এ সমরে রিাভন ও রিকসই কমসৃংস্থান সম্পরক ৃকরনীে জানরত ক শসংিোরনর আদর্ শ োন  

(Employment Standards) পয ৃারলােনা করুন।  অভর্ শক কসেোর আদর্ শ োন (Financial Services Standards) অনুযােী অবথ্কৃ প্রবতষ্ঠান 

রযমন এমএফআই ও িযাংকগুরলার সারথ্ রযাোরযাে করুন যারা িাহরকর কাছ রথ্রক ঋর্ রফরত রপরত সমসযাে পিরছন (ইরতাঃমরধ্য 

িযাংক িন্ধকী ঋর্ আোে বতন মাস বপবছরে বেরেরছন)। মরন রাখরত হরি, অবথ্কৃ প্রবতষ্ঠানগুরলার বনরজরাই সামাক্তজক েরূত্ব িজাে 

রাখারত নানাবিধ্ েযারলরঞ্জর সম্মুখীন হে (উরেখয, বকছু রমািাইল রনিওোক ৃঅপাররির রমািাইল িাকা রলনরেন উৎসাবহত করার জনয 

খরে কবমরে আনরছ)।  সম্পদ েন্টন আদর্ শ োন  (Asset Distribution Standards) অনুযােী বিেযমান সম্পবি রক্ষার উপাে রির কররত 

হরি রযরনা লাভজনক সম্পবি বেবকৎসা খরে িািে িা কম আরের কাররর্ বিক্তক্র কররত না হে। সম্পে বিতরর্ িা সম্পে হস্তান্তর 

কাযকৃ্ররম স্থানীে িযিসােীরা রযন ক্ষবতিস্থ না হন, বকংিা মজেুোবর, অবতমুনাফা না হে রস বিেরে সতক ৃথ্াকরত হরি। িাজার সরিরাহ 

সেল ও বনবভিৃ রাখরত, বিকল্প ও নতুন উপাে খুেঁরজ রপরত, আেিমৃান ৪ বিরিেনাে বনরে স্থানীে িাজার বনধ্ ৃারক ও সরকাররর সারথ্ কাজ 

করুন।  
 

কররানাভাইরাস িেস্ক ও েীঘ ৃবেন ররারে রভাো মানুরের শুধ্ ুঅসুস্থতার ঝুেঁ বকই িািরচ্ছ না িরং আইরসারলিরন থ্াকা অিস্থাে তারের 

বনতযপ্ররোজনীে পর্য ও প্ররোজনীে রসিা িহরনও বিি ঘিারচ্ছ। এরকম প্রাবন্তক ও বিরিে োবহো সম্পন্ন মানুেরের যথ্াযত োবহো 

বননেৃ করর সহরযােীতা বনক্তিত কররত Cross Cutting themes যথ্া রজন্ডার (বিরিেত নারী যারা প্রধ্ান রসিাোেী), প্রবতিন্ধী ও সুরক্ষার 

বিেেগুবল মূল ভূবমকা পালন।  

 

পবররিরে মূল আদর্ শমান (Core Standards) এ আবল্াকপাে করুন; গৃেীে দযবকান পদবক্ষপ দযবনা মানর্বক সোিোর মুল্ 

আদর্ িমাবনর সাবে সঙ্গর্ে দরবখ অে িননর্েক পুনরুদ্ধাবরর নূনযেম দার্িত্বগুবল্া পূরি কবর। 
 
 
 

 

আরও তরথ্যর জনয Sonya Salanti এর সারথ্ salanti@seepnetwork.org রমইরল রযাোরযাে করুন অথ্িা www.mershandbook.org 

ওরেিরপজ বভক্তজি করুন। 
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