
 

 

সংবাদ ববজ্ঞবি                                                                                                              ৯ই জনু ২০২০ 

উপার্জনের দিক থেনক ক্ষদিগ্রস্ত ৯৫ শিাাংশ  

মােুষ, ৫১ শিাাংশ খাোর থকানো আয় থেই: ব্র্যানকর র্দরপ  

 
নভেল কভরানাোইরাস সংক্রমণ মমাকাভবলার পবরভেবিভে বাংলাভদভের জনমানভুের পবরবিবে সম্পভকে 

ধারণা মপভে ব্র্যাক সম্প্রবে একটি জবরপ পবরচালনা কভরভে। গে ৯ই মম মেভক ১৩ই মম পর্ েন্ত মদভের ৬৪ 

মজলায় পবরচাবলে এই জবরভপ বববেন্ন আে েসামাজজক অবিার ২ হাজার ৩১৭ জন অংে বনভয়ভেন র্ার ৬৮% 

গ্রামাঞ্চল ও ৩২% নগর এলাকার বাবসন্দা। অংেগ্রহণকারীভদর ৩৭.৫% পুরুে ও ৬৩.৫% নারী। জবরভপর 

ফলাফল ববভেেণ কভর মদখা র্ায়, সরকার ম াবেে সাধারণ েুটি মেে হওয়ার পর বনম্ন আভয়র দদবনক মজবুরর 

ওপর বনেেরেীল মানুে ধীভর ধীভর জীববকা বনব োভহর পভে বফভর আসভেন। বকন্তু এসব পবরবাভরর অভনভকর 

জনয অন্তে আগামী বেন মাভসর জনয ধারাবাবহক খাদয বা আবে েক সহায়ো েভয়াজন হভব।  

 

আজ মঙ্গলবার (৯ই জনু) সকাভল এক বিজজিাল সংবাদ সভেলভন এই জবরভপর ফলাফল েুভল ধরা হয়। এসময় 

পযাভনল আভলাচক বহভসভব উপবিে বেভলন েধানমন্ত্রীর কার্ োলভয়র মিকসই উন্নয়ন লিযমাত্রা ববেয়ক 

ববোভগর সাভবক েধান সমন্বয়কারী আবুল কালাম আজাদ, বাংলাভদভে ইউএনবিবপ-র আবাবসক েবেবনবধ 

সুদীি মুখাজী, ব্র্যাভকর ঊর্ধ্ েেন পবরচালক োভমরান আভবদ, েেম আভলার র্ুগ্ম সম্পাদক বমজানরু রহমান 

খান এবং ব্র্যাভকর পবরচালক নবনীো মচৌধুরী। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা কভরন ব্র্যাভকর ঊর্ধ্ েেন পবরচালক মকএএম 

মমাভে েদ। 

েধানমন্ত্রীর কার্ োলভয়র মিকসই উন্নয়ন লিযমাত্রা ববেয়ক ববোভগর সাভবক েধান সমন্বয়কারী আবুল কালাম 

আজাদ ব্র্যাভকর এই উভদযাগভক সাধুবাদ জাবনভয় বভলন, ‘মদভের সব িুদ্র ঋণ সংিা এবং এনজজওগুভলাভক 

বনম্ন আভয়র মানুভের কাভে োভদর সঞ্চয় ব্র্যাকভক অনুসরণ করা উবচে। সরকার শ্রম ন খােভক আবে েক 

সহায়ো মদওয়ার মচষ্টা করভে, র্াভে নেুন কম েসংিাভনর সৃটষ্ট করা র্ায়। েবাসভফরে শ্রবমকভদর দিো উন্নয়ন 

েবেিভণর বযবিা করভে হভব, র্াভে োরা কাজ মফরে পায়।‘ 

ব্র্যাভকর ঊর্ধ্ েেন পবরচালক োভমরান আভবদ িবেগ্রস্ত মানুে এবং বযবসায় উভদযাগগুভলার কাভে আবে েক 

সহায়ো মপৌৌঁোভে  িুদ্র ঋণ সংিার েূবমকা েুভল ধভর বভলন, ‘বযাংকগুভলার মাধযভম আবে েক সহায়ো মবে  

চযাভলজজং, কারণ োভদর োবেষ্ঠাবনক সীমাবদ্ধো রভয়ভে। মমাবাইল বযাংবকংভয়র মভো নেুন বযবিার েসার 

েভয়াজন। একবার এই বযবিার অন্তেুেক্ত হভয় মগভলই মানুে সহভজই আবে েক সুববধা পাভে।‘ বেবন আরও 

বভলন,’ব্র্যাক এ পর্ েন্ত ৩ লাখ ৬০ হাজার পবরবারভক আবে েক সহায়ো মপৌৌঁভে বদভয়ভে এবং ৫ লাখ ঋণগ্রবহোর 

পবরবারভক োভদর জমা মদওয়া সঞ্চয় মফরে বদভয়ভে।‘ 

বাংলাভদভে ইউএনবিবপ-র আবাবসক েবেবনবধ সুদীি মুখাজী এই মহামাবরর সংকি মমাকাভবলায় ঐকযবদ্ধ 

েভচষ্টার ওপর মজার মদন। বেবন বভলন, ‘ কাউভক মপেভন মফভল র্াওয়ার উপায় মনই। মসবার দৈেো  বনভয় 

উবৈগ্ন হওয়ার মচভয় এিাই মববে জরুবর। বাংলাভদভের মভো কলযাণ রাভের জনয সাব েজনীন সুরিার বযবিা 

মনওয়া জরুবর।‘ 

একইসভঙ্গ, জােীয় অে েনীবেভে গবে বফবরভয় আনভে পরবেী কম েপবরকল্পনা মজারদার করা উবচে র্াভে 

উপরু্ক্ত স্বািয সুরিা পদভিপ মমভন অে েনীবে পুনঃসচল করা র্ায়। এভিভত্র বকেু সুপাবরে েুভল ধরা হয়। 

● অে েনীবে পুনরুদ্ধার ও পুনব োসন পবরকল্পনাসমূহ এবং ববববধ পযাভকজ ও েভণাদনা দাবরদ্রযবান্ধব 

দৃটষ্টভকাণ মেভক গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা েভয়াজন। 



 

 

● বববেন্ন সহায়ো ও েভণাদনা পযাভকজ েদাভনর বযবিাপনায় আভরা স্বেো বনজিেকরভণ 

বযজক্তমাবলকানাখাভের সাহার্য গ্রহণ করা উবচে। 

● বনম্ন আভয়র মানুভের কাভে সহায়ো মপৌৌঁভে মদওয়ার লভিয োবলকা েণয়ভনর কাজ এনজজও ও িানীয় 

সমাজবেবিক সংগঠনগুভলাভক সম্পৃক্ত কভর করা উবচে।  

● সহায়ো েভয়াজন এমন পবরবারগুভলার েেযোণ্ডার েণয়ন কভর ো উনু্মক্ত করা মর্ভে পাভর র্াভে 

কভর দৈেো এড়াভনা র্ায়। 

● সহায়ো েদান ববেয়ক অবেভর্াগ দ্রেু বনষ্পবির জনয উপরু্ক্ত পদভিপ করা েভয়াজন। 

● নারী-েধান খানাসহ মববে ঝুুঁ বকপূণ ে পবরবারগুভলাভক সহায়ো েদাভন অগ্রাবধকার মদওয়া েভয়াজন। 

র্দরনপর সারাাংশ  

কভরানাোইরাস সংক্রমণ মরাভধ ম াবেে েুটির ফভল ৯৫% মানুে উপাজেভনর বদক মেভক িবেগ্রস্ত হভয়ভেন। 

৫১% উিরদাোর খানাবেবিক আয় েূভনয মনভম এভসভে, অে োৎ মকাভনা আয়ই মনই। দদবনক মজবুরর ওপর 

বনেেরেীল ও স্বল্প আভয়র মানুেভদর ৬২ েোংে চাকবর বা উপাজেভনর সুভর্াগ হাবরভয়ভেন। আবে েক কম েকাভণ্ডর 

বদক মেভক বনজিয় হভয় পভড়ভেন ২৮ েোংে বযজক্ত। সাধারণ েুটি শুরু হওয়ার আভগ মর্খাভন খানাবেবিক গড় 

মাবসক আয় বেল ২৪ হাজার ৫৬৫ িাকা, মসখাভন মম মাভস ৭৬% কভম ৭ হাজার ৯৬ িাকায় মনভম আভস। 

েহর এলাকায় আয় কমার হার (৭৯%) পল্লী অঞ্চভলর (৭৫%) েুলনায় বকেুিা মববে।  

 

পা ুঁচ মজলার উিরদাোরা সবভচভয় মববে িবেগ্রস্ত বভল জবরভপ মববরভয় এভসভে: বপভরাজপুর (৯৬%), 

কক্সবাজার (৯৫%), রাঙামাটি (৯৫%), গাইবান্ধা (৯৪%) ও ব্র্াহ্মণবাবড়য়া (৯৩%)।    

পুরুে-েধান খানার মচভয় নারী-েধান খানাগুভলা আবে েক বদক মেভক বকেুিা মববে নাজকু। নারী-েধান খানার 

আয় কভমভে ৮০%, অনযবদভক পুরুে-েধান খানার আয় কভমভে ৭৫%। নারী-েধান খানাগুভলার মভধয ৫৭% 

জাবনভয়ভে বেেমাভন োভদর মকাভনা উপাজেনই মনই। পুরুে-েধান খানাগুভলার ৪৯% এ কো জাবনভয়ভে।    

মববেরোগ উিরদাো জাবনভয়ভেন নারীর েবে সবহংসোর  িনা আভগর মভো আভে, ১১% জাবনভয়ভেন, ো ুঁরা 

মভন কভরন কভরানাোইরাস সংক্রমভণর এই সমভয় নারীর েবে পাবরবাবরক সবহংসোর  িনা বৃজদ্ধ মপভয়ভে। 

অবধকাংে উিরদাো (৫৮%) মভন কভরন সংক্রমণকালীন মানুভের দাবরদ্রয বৃজদ্ধ এর েধান কারণ।   

চার োভগর বেন োগ উিরদাো (৭৬%) জাবনভয়ভেন, ো ুঁরা সংক্রমণভরাধী পদভিপগুভলা সবসময় মমভন 

চভলন। বাবকরা অবনয়বমেোভব অনুসরণ কভরন, র্া আেঙ্কাজনক।  ৭৮%  মানুে মমন কভরন োরা 

কভরানাোইরাভস সংক্রবমে হভবন না। এ ববশ্বাস গ্রামাঞ্চভলর মচভয় (৮১%) েহভর সামানয কম (৭১%) । এ 

উদাসীনো সংক্রমণ আভরা েবড়ভয় মদওয়ায় েূবমকা রাখভব। 

আবে েক ও খাদয সহায়ো মপৌৌঁোভনা ববেভয় উিরদাোভদর ৩৮% মভন কভরন অোবী পবরবারগুভলার কাভে 

সহায়ো মপৌৌঁোভনার মিভত্র আভরা সমন্বয় েভয়াজন।। নগর এলাকার অবধবাসী উিরদাোভদর (৬২%) েুলনায় 

গ্রামাঞ্চভলর উিরদাোভদর (৭২%) মভধয সহায়োর েভয়াজন বকেু মববে বভল জবরভপ মববরভয় এভসভে।  

 

ধনযবাদসহ   

রাভফ সাদনান আভদল 
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