সংবাদ ববজ্ঞবি

১লা জুন ২০২০

ব্র্যাক, ডেটা ডেন্স এবং উন্নয়ন সমন্বয়-এর ড ৌথ গববষণা

বাজেজে দরিদ্রজদি েন্য রবজেষ রিম অন্তর্ভক্তু িি সুপারিে
ক াবিড-১৯ সঙ্কটে পাবিবাবি
কববি প্রবাসী শ্রবে কব াি

উপার্জন

টেটে ৭৪ শতাাংশ, ১৪ লাটেি

ক াবিড-১৯ েবিটে পিাি ািটে বাংলাটদটিি অর্নীবি
জ
ও উন্নেন এ টে সং েেে েুহুটিজ
উপনীি হটেটে। েহাোাবিটে বনম্নআটেি োনুষট অস্বািাবব িাটব প্রিাববি টিটে। দেশশর
প্রাে ১০ ক াটে ২২ লাে ( ১০০.২২ বেবলেন) মানুষ অর্ননবি
জ
ও স্বাস্থ্যগি দুবলিাি
জ
ঝুুঁব টি
িটেটেন। প্রায় ৭৪ শতাাংশ পররবাশরর উপার্জন টে কগটে। ক ৌদ্দ লাশেরও কববি প্রবাসী শ্রবে
া বি হাবিটে কদটি বিটি এটসটেন বা বিটি আসটেন।
ব্র্যা , কডো কসন্স এবং উন্নেন সেন্বে-এি এ ক ৌর্ সমীক্ষায় এই ির্য উটে এটসটে। "দ ারিড১৯ এবং র্ািীে বাটর্ে ২০২০-২০২১: বনম্নআটেি মানুশষর র্নয ক ৌিল পুনববটব
জ না" শীষ ষ
এই সমীক্ষার িলািল আর্ কসােবাি (১লা র্ুন ) এ বডজর্োল সংবাদ সটেলটন প্র াি িা
হে।
বববিষ্ট অর্নীবিববদ
জ
এবাং পাওয়ার অ্যান্ড পার্টষ রসশপশন ররসার্ষ দসন্টাশরর (বপবপআিবস) ক োিেযান
ও ব্র্যাট ি ক োিপািসন ড. কহাটসন জর্ল্লুি িহোটনি সিাপবিটে অনুষ্ঠাটনি প্রধান অবিবর্
বেটলন বাংলাটদি বযাংট ি সাটব
গিনিজ ড. আবিউি িহোন। ব্র্যাট ি ঊর্ধ্িন
জ
পবি াল
ক এএে কোটিটদি
জ
সঞ্চালনাে অনুষ্ঠাটন গটবষো প্রবিটবদনটে উপস্থ্াপন টিন আইটসািযালএি প্রধান বনবাহী
জ
ে জ িজা ড. অননয িােহান। পযাটনল আটলা
বহটসটব উপবস্থ্ি বেটলন
বাাংলাশেশ ইনরির্টউট অ্ব দডশিলপশমন্ট িারডশজর (ববআইবডএস) বসবনেি বিসা জ কিটলা ড.
নার্নীন আহটেদ এবং ব্র্যা ইনরির্টউট অ্ব গিশনন্স
ষ অ্যান্ড দডশিলপশমশন্টর (ববআইজর্বড)
বনবাহী
জ পবি াল ড. ইেিান েবিন।
সমীক্ষার্টশত ব্র্যা , রবআইজজরড, রপরপআররস, আন্তজষারত মুদ্রা তহরবল (আইএমএফ)সহ রবরিন্ন
জাতীয় ও আন্তজষারত
সাংস্থা পররর্ারলত গশবষণা-সমীক্ষার পর্াশলার্নার
ষ
পাশাপারশ এ র্ট
জররপও পররর্ালনা রা হশয়শে এবাং প্রাপ্ত ফলাফল সমন্বয় শর মূল প্ররতশবেনর্ট প্রণয়ন রা
হশয়শে। জররপর্ট দেশশর ২৫ দজলায় দেবর্য়শন রনবারর্ত
ষ
৯৬২ জন উত্তরোতার অ্াংশগ্রহশণ দম
মাশসর ১৫-১৮ তাররশের মশযয সম্পােন রা হয়।
গশবষণা ফলাফশল দেো র্ায় দেশশ অর্ননবি
জ
ও স্বাস্থ্যগি ঝুুঁব টি থা া জনশগাষ্ঠীর েটধয ৫
ক াটে ৩৬ লাে (৫৩.৬৪ রমরলয়ন) োনুষ র্রম দবিদ্র (নদবন আে ১.৯ ডলাি)। এশের মশযয নতু ন
শর র্রম েররদ্র হশয় পড়া পররবারগুশলাও রশয়শে। উচ্চ অর্ননবি
জ
ঝুুঁব টি র্া া র্রম েররকদ্রি
সংেযা ৪ ক াটে ৭৩ লাে (৪৭.৩৩ রমরলয়ন) এবং উচ্চ স্বাস্থ্যঝুুঁব টি িটেটেন ৩ ক াটে ৬৩ লাে
(৩৬.৩৩ রমরলয়ন) োনুষ।
জররশপ দেো কগটে, ক াবিড-১৯-এি ািটে বনম্নআটেি োনুটষি উপি বহুববধ কনবিবা
প্রিাব
পটিটে। ক সব পবিবাটিি ির্য সংগ্রহ িা হটেটে, এি েটধয ৩৪.৮% পবিবাটিি েপটে
এ র্ন সদসয া বি হাবিটেটেন। ো জ কর্ট কে োটসি েটধয গি পাবিবাবি উপার্জন প্রাে
৭৪% টে কগটে। বদনের্ুিসহ অনানুষ্ঠাবন োটি মরতরা
ষ
সবট টে কববি েবিগ্রস্ত হটেটেন।
উৎপাদন োটিও বি ধাক্কা কলটগটে। উোহরণ রহশসশব, দতররশপাশা োটি িিিাবন এবপ্রল
২০১৯-এি িু লনাে ২০২০ সাটলি এবপ্রটল ৮৪% হ্রাস কপটেটে। এ বের মাশর্ষর মাঝামাজঝ দথশ

৭ই এরপ্রশলর মশযয ১,১১৬টে ািোনা বন্ধ ক ারষত হটেটে এবং া বি হাবিটেটেন প্রায় ২২ লাে
শ্ররম (২.১৯ রমরলয়ন) শ্রবে ।
সমীক্ষায় আশরা জানা র্ায়বনম্নআটেি োনুটষি এই দরাশগর সাংক্ররমত হওয়ার ঝুুঁব কববি। এসব পবিবাটিি উপার্জনিীল
সদটসযি েৃিুয হটল নািী ও বিশুটদি েটধয অনাহাি এবং অপুটষ্টি বি াি হওোি উচ্চ আিঙ্কা সৃটষ্ট
হটব।
কদিবযাপী সেন্বদয়র অিাটবি ািটে দবিদ্র ও অবিদবিদ্রটদি াটে সি াটিি কদওো োদয এবং
নগদ সহােিা সটে িাটব কপৌৌঁোটে না বশল রবরিন্ন প্ররতশবেন ও গশবষণা-সমীক্ষা দথশ
প্রতীয়মান হয়।
ক াবিড-১৯ নিু ন অর্ননবি
জ
ববিার্ন, সাোজর্
ববিার্ন এবং বডজর্োল ববিার্ন সৃটষ্ট
টিটে। পবিসংেযান অনু ােী, ক বল ৩৪% পবিবাটিি স্মােজ টিান িটেটে এবং ৫৪% পবিবাটিি
টেবি কদোি সুট াগ িটেটে। অিএব, এর রনশর্র অ্াংশশ বসবাস ারী বিশুিা বডজর্োল মাযযশম
পররর্ারলত রশক্ষা ার্ক্রম
ষ
দথক বাদ পটি াটে।
ক ৌদ্দ লাশেিও কববি প্রবাসী শ্রবে
া বি হািাটনাি ািটে বিটি এটসটেন বা দেশশ বিটি
আসটেন। রবশেশশ থা া অবিবাসীরাও এেন ঋে ক্র ও সাোজর্
লদের রশ ার হওয়ার
ঝুুঁর শত আশেন এবং অবনজিি িববষযটিি েুটে পটিটেন।
দ ারিড-১৯ প্ররতবন্ধী বযজি এবং তাুঁশের পবিবািগুটলাট
বদটেটে।
ডঃ আবিউি িহোন বটলন, ‘োনুষট

আিও কববি অসুববধাি েুটে কেটল

আটগ বাুঁ াটি হটব, িািপি স্বপ্নপূিে আি সুটে র্া াি

ব ন্তা। িাই এবাটিি বাটর্ে কহা
কবুঁট র্া াি বা টেট র্া াি বাটর্ে। ক াবিড-১৯ এি এই
েহাোবিটি সবট টে হুেব ি েুটে স্বাস্থ্যবযবস্থ্া। েধযববত্তিাই ব ব িসাটসবা পাটবন ব না কসই
আিটঙ্ক আটেন, দবিদ্রটদি অবস্থ্া কিা আিও

রুে। স্বাস্থ্যোি টে

না

িটল ববটদবি বববনটোগ

আসটব না, আোটদি অর্নীবিও
জ
আগাটব না।‘
ডঃ নার্নীন

আহটেদ

শ্রবেট িা নে, অটন

বটলন, ‘বনম্ন আটেি োনুষ বহটসটব বেে অি বদ বপিাবেটড শুধু

েুদ্র উটদযািাও আটেন। প্রটোদনা কদওোি পটিও শ্রবে টদি ৬০%

কবিন কদওো হটেটে। িাটদি বাসা িািা ও অনযানয েি
র্া াি র্নয

কিা

টেবন। িাই এই েুহটূ িজ কবুঁট

াটদি প্রটোর্ন কববি িাটদি প্রটোদনা বা িিু বজ ি বযবস্থ্া িােটি হটব। এেন

অনলাইন বযবসাটেি উটদযািা কবটিটে। িাই স্মােজ কিান সুলি

টি ইন্টািটনে েি

োটি

হটব।‘
ডঃ ইেিান েবিন বটলন, ‘র্নগটেি আিঙ্ক েূর

রশত স্বাস্থ্যোটি অব াোটো ও োনবসম্পদ

বািাটি হটব। উপটর্লা ও গ্রােীে প াটেও
জ
সাবেবে
জ

ডািাি ও স্বাস্থ্য েী, প্রটোর্নীে ব ব ৎসা

সিঞ্জাে িােটি হটব।‘
সিাপবিি বিটবয ডঃ কহাটসন জর্ল্লুি িহোন বটলন, ‘এেন নিু ন িাবল া তিবিি সেেটেপটনি
বদট

না বগটে আটগি িাবল া ধটিই

ার্

িা কশ্রে। ৭৮ লাে প্রার্বে

টি বৃবত্ত কদওো হটে, িা এেনই ৫০০ ো াে উন্নীি
সহােিা কপৌৌঁোটনা অটন ো বনজিি হটব। শুধু বিাদ্দ
শুটন দেিাপূে ,জ

া জ ি ও ক ৌিলী বাটর্ে

বিোর্ীট

িা দি াি। এটি
িটলই হে না, সবাি

িটি হটব। সবাইট

ক ১০০ ো া

টি সটে

র্ােগাে

র্া, সুববধা-অসুববধা

এ সটে হাুঁেটি হটব।‘

এই গটবষোি আটলাট র্ািীে বাটর্ে ২০২০-২০২১-এ অন্তিুজজ িি র্নয ব েু প্রস্তাব কপি
হে। এি েটধয উটল্লেট াগয হটে-

িা

বনম্নআটেি ক সব পবিবাটিি উপার্জন ািী ক াবিড-১৯-এ আক্রান্ত হটে উপার্জনহীন হটেটেন বা
োিা কগটেন কসইসব েবিগ্রস্ত পবিবাটি অন্তি রতন বেটিি র্নয নগদ সহােিা প্রবিজন িা।
২০২০-২০২১ অর্বেি
জ
কর্ট র্রম দবিদ্র ও দবিদ্রটদি র্নয এবাং ২০২১-২০২২ অর্বেি
জ
কর্ট
অনযানয কব াি কগাষ্ঠীগুবলি র্নয সব র্নীন
জ
কব ািে সুববধা বিে ালু িা।
সি াবি পবিটষবা ও সুববধাগুটলা নাগবি টদি াশে সহজলিয িটি ২০২০-২০২১ অর্বেটি
জ
নাগবি টদি (বেস বনববটিটষ)
জ
সবর্নীন
জ
পবি ে বযবস্থ্া তিবি এবং প্রবিজন িা। সি াবিকবসি াবি অংিীদািটেি োধযটে সাোজর্ সুিো বিে, ঋণ, সঞ্চে এবং ববো ইিযাবদ সুববধা
পাওোি র্নয স ল নাগবি ট সবর্নীন
জ
বডজর্োল পবিটষবাবদটি অন্তিুি
জ
িা। র্ীবব া,
বিো, স্বাস্থ্য ও সুিো প্রারপ্তর সুশর্াগ বনজিি
িাি র্নয ১৬ বেটিি কববি বেসী সেস্ত
বাংলাটদবি নাগবিট ি র্নয পৃর্ বডজর্োল র্ন্ত্রারে এবং বনিজিট াগয ইন্টািটনে পবিটষবা ালু
িা।
আটেি েবি পুবষটে বনটি া বি সৃটষ্ট এবাং ঋণর্ক্র ও সাোজর্
লঙ্ক কর্ট কববিটে আসাি
লটেয স্বটদি ও ববটদটি েিি
জ
শ্রবে টদি র্নয ববটিষ েসূজ ব
ালু িা। ক াবিড-১৯-এি
ববরুটে লিাইটেি সটবাচ্চ
জ সম্পদ বিাদ্দ িা এবং সি াবি-কবসি াবি সহট াবগিা এবং সেন্বে
া জ ি িা।
এ োিা স্বাস্থ্যঝুুঁব হ্রাস িটি টি বটস অবিস এবং ব েু কেটে েস্থ্টল
জ
বগটে ার্ এই উিে
প্রজক্রোি সমন্বয়শ উৎসাবহি িাি প্রস্তাব িাো হে। এ ইসটে ািোনা ও অবিসগুটলাি র্নয
প্রবিবদন াটর্ি সময়সীো েে ণ্টা িা এবাং প্রশয়াজশন বিনটে বিফ্ট ালু িাি গুরুে িু টল ধিা
হে। এো িা কগটল র্ানজট হ্রাস পাটব এবং অবিটস ও েটেে
জ
ও গেপবিবহটন র্া র্
িািীবি দূিে বর্াে িাোয় সহায় হটব।
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