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ক োভিড-১৯ অভিমোভি সুিক্ষো  মম োণ্ডে নগদ ও িোউচোি সহণ্ড োভগিো 

এভিল ২০২০, সমণ্ডে সমণ্ডে হোলনোগোদণ্ড োগয 

 

ক োভিড-১৯ অভিমোভি  োণ্ডল কিোণ্ডে শন আউে োম বো সুিক্ষো ফল ভনভিি  িণ্ডি  যোশ অযোন্ড িোউচোি অযোভসণ্ডেন্স (ভসভিএ) বো নগদ ও 

িোউচোি সহণ্ড োভগিো সম্পণ্ড ম  এই ভনণ্ডদম ভশ ো হণ্ডেণ্ডে সুিক্ষোি জনয নগদ অর্ম িদোন ভবষে  ভজভিএ েোস্ক টিণ্ডমি সদসযণ্ডদি  োে কর্ণ্ড  িিোমশম 

ভনণ্ডে তিভি  িো । সুিক্ষো ভনভিি  িণ্ডি ভসভিএ বযবহোণ্ডিি কক্ষণ্ডে ভসভিএ ও সুিক্ষো কক্ষণ্ডে ক সব সহ মী স্থোনচুযি ও আশ্রেদোিো খণ্ডেিণ্ডদি মণ্ডযয 

িিযক্ষিোণ্ডব  োজ  িণ্ডেন, িোাঁ ণ্ডদি সহণ্ড োভগিোি জনয এটি এ টি দ্রুি  ো ম ি কিফোণ্ডিন্স েুল ভহণ্ডসণ্ডব  োজ  িণ্ডব এমন উণ্ডেণ্ডশযই এটি তিভি 

 িো হণ্ডেণ্ডে। এই ভনণ্ডদম ভশ োে আণ্ডে: (১) সুিক্ষো খোণ্ডিি অিযন্তণ্ডি সুিক্ষো ভনভিি  িণ্ডি নগদ ও িোউচোি সহণ্ড োভগিো এবং (২) সুিক্ষো খোণ্ডিি 

অিযন্তণ্ডি সুিক্ষো ভনভিি  িণ্ডি ভসভিএি ভনিোিদ ভবিিণ ও বযবহোি ভনভিি  িো  এই দভললটি সমণ্ডে সমণ্ডে হোলনোগোদ  িো হণ্ডব এবং এি লক্ষয 

র্ো ণ্ডব সমণ্ডেি বযবযোণ্ডনি এি িভিভয ভবসৃ্তি  িো। এটি িড়ণ্ডি হণ্ডব স ল কলোবোল কিোণ্ডে শন ক্লোেোি ক োভিড-১৯ গোইণ্ডডণ্ডন্সি িোশোিোভশ 

(Global Protection Cluster COVID-19 guidance),  োণ্ডি অন্তিুম ক্ত ভজভিভসি ক োভিড-১৯ কমো োভবলো ও িস্তুভিি সণ্ডে সম্পভ ম ি 

কিোণ্ডে শন কিোগ্রোভমং গোইণ্ডডন্স (Protection Programming Guidance ) এবং নগদ অর্ম িদোনভিভি  িদণ্ডক্ষণ্ডি সুিক্ষো (Protection in 

Cash-Based Interventions ) সম্পণ্ড ম  ভবদযমোন সোযোিণ ভদ -ভনণ্ডদম শনো  

 

সুিক্ষোি জনয নগদ অর্ম বো  যোশ ফি কিোণ্ডে শন এ টি িভিিোষো; সুিক্ষো  মম োণ্ডেি সুফল অজম ণ্ডন সহোেিোি জনয নগদ অর্ম ও িোউচোণ্ডিি মোযযণ্ডম 

সহোেিো  মম োে বণমনো  িণ্ডি এই িভিিোষো বযবহোি  িো হে।  

 

ক োভিড-১৯ ও সুিক্ষোি জনয ভসভিএ  মমসূভচি মূল ভবণ্ডবচনোসমূহ 

 

সুিক্ষো  মম োণ্ডেি সুফল অজম ণ্ডন সহোেিোি কক্ষণ্ডে ভসভিএ ক িোণ্ডব সফল হণ্ডি িোণ্ডি: 

● অনযোনয জরুভি সহণ্ড োভগিোি কচণ্ডে অণ্ডিক্ষো ৃি  ম খিণ্ডচ ও দ্রুি গভিণ্ডি সহণ্ড োভগিোি চোভহদোসম্পন্ন কলো জণ্ডনি  োণ্ডে  ো ম িিোণ্ডব 

সহণ্ড োভগিো কি াঁণ্ডে কদওেো। 

● ক সব বযভক্ত ক োভিড-১৯ সংক্রোন্ত সভহংসিোি ঘেনো ি োশ  ণ্ডিণ্ডেন এবং সুিক্ষো ঝুাঁ ভ ি মুণ্ডখোমুভখ হণ্ডেণ্ডেন, িোাঁ ণ্ডদি কসণ্ডি উঠণ্ডি জরুভি 

কসবোসহ সহণ্ড োভগিো  িো। 

● ক সব িভিবোণ্ডিি িযোন উিোজম ন োিী বযভক্ত/বযভক্তিো কেচ্ছোে ভবভচ্ছন্ন আণ্ডেন বো সোমোভজ  দূিত্ব বজোে িোখণ্ডেন; অর্বো জীভব ো এবং/অর্বো 

আে-কিোজগোণ্ডিি  োজ হোভিণ্ডেণ্ডেন, এবং এই িভিভস্থভিণ্ডি টিণ্ড  র্ো োি জনয কনভিবোচ   মম োণ্ডে (ক মন ভশশু শ্রম, তবষভে  সুভবযোি জনয 

কদহদোন ইিযোভদ) িড়োি উচ্চ মোেোি ঝুাঁ ভ ণ্ডি আণ্ডেন, অর্বো  োাঁ ণ্ডদি বসবোণ্ডসি স্থোন কর্ণ্ড  ভবিোভড়ি/উণ্ডচ্ছদ হওেোি ঝুাঁ ভ  বো হুমভ  কবণ্ডড় 

কগণ্ডে, িোাঁ ণ্ডদি সহোেিো  িো। 

● চলমোন ক োভিড-১৯ সং ণ্ডেি  োিণ্ডণ চলোচল সীভমি হণ্ডে িড়োসহ অর্মননভি , সোমোভজ  ও মোনভস  চোি কবণ্ডড়  োওেোি ফণ্ডল বোসোি 

কিিণ্ডি সভহংসিোি ঝুাঁ ভ  কবণ্ডড়  োওেো কমো োভবলোি িদণ্ডক্ষিণ্ড  সহোেিো কদওেো। 

● িোভিবোভি  ভবণ্ডচ্ছণ্ডদি  োিণ্ডণ ভশশুসহ অনযোনয ভনিম িশীল বযভক্তণ্ডদিণ্ড  ক সব িভিবোি আশ্রে ভদণ্ডচ্ছ, িোণ্ডদি সহণ্ড োভগিো  িো। 

● কসোশ্যাল কনেওেো ম  ও সহোেিো বযবস্থোগুণ্ডলো ভনভিি  িো––িোভন্ত  বযভক্তণ্ডদি সভহংসিোি মুণ্ডখোমুভখ হওেোি ঝুাঁ ভ   মোণ্ডনোি উিোে অবলম্বণ্ডনি 

সুণ্ড োগ  ণ্ডি কদওেোি জনয ভবভচ্ছন্ন িভিবোিগুণ্ডলোি সদসযণ্ডদি মণ্ডযয (দৃষ্টোন্তেরূি, ক খোণ্ডন ভশশুিো কসবোদোন োিীণ্ডদি  োে কর্ণ্ড  ভবভচ্ছন্ন আণ্ডে) 

ক োগোণ্ড োণ্ডগি সুণ্ড োগ িোভি (ক মন, ক োগোণ্ড োণ্ডগি  ন্ত্রিোভি ক নো বো কফোন বযবহোণ্ডিি জনয িণ্ডেোজনীে েো োি বযবস্থো  িণ্ডি ভসভিএ ভনভিি 

 িো), এবং সুিক্ষো  মী বো েোস্থয মীণ্ডদি মণ্ডিো মোনভব  সোহোণ্ড যি সমু্মখ সোভিি  মীণ্ডদি সহণ্ড োভগিো  িো। 

https://www.globalprotectioncluster.org/covid-19/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__eur02.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttps-253A-252F-252Fwww.globalprotectioncluster.org-252Fwp-2Dcontent-252Fuploads-252FGPC-2DCOVID-2D19-2DOperational-2DAdvisory-2DNote-2D31.03.2020-2DAnnex-2D1-2DProtection-2DProgramming.pdf-26data-3D02-257C01-257Cchemaly-2540unhcr.org-257C9059e5f2560d4d60b06108d7d5965b23-257Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be-257C0-257C0-257C637212714405843709-26sdata-3DBErJTvr2kay7LIDGBZF1j4yIAINDBZjuT2QjkkuKhlY-253D-26reserved-3D0&d=DwMFAg&c=0u3nQZwm2He4OdaqbWh55g&r=WwaezvR42NUDnhvCxYdf5c_WT32ETj7s0riuU8KqmPE&m=_0cM2AuwRtXpcGXdqQ2jVNZKOVhOWXKM3FkhnJ0D7vc&s=JGmVbTlH6ElLgQnTp2libSKUbcShg6WMB-FtzeJFmcs&e=
https://www.globalprotectioncluster.org/tools-and-guidance/essential-protection-guidance-and-tools/cash-based-interventions-and-idp-protection/
https://www.globalprotectioncluster.org/tools-and-guidance/essential-protection-guidance-and-tools/cash-based-interventions-and-idp-protection/
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● মোনভব  সহোেিো  মম োণ্ডেি অনুশীলন বৃভিি সুণ্ড োগ সৃভষ্ট  িো,  োণ্ডি ক োভিড-১৯ সং ণ্ডেি দ্বোিো িিোভবি জনণ্ডগোষ্ঠীি ক োণ্ডনো ক্ষভি নো হে, 

বিং িোণ্ডদি আিও িোণ্ডলো র্ো োি বযবস্থো  িণ্ডি বেস, ভলে ও শোিীভি  অক্ষমিোি  োিণ্ডণ ক উ আণ্ডগি মণ্ডিো তবষণ্ডমযি ভশ োি নো হে িো 

ভনভিি  িণ্ডি এই সম্পভ ম ি কসবো  মম োেগুণ্ডলো িভিচোলনো  িো। 

ক োভিড-১৯ কমো োভবলো  মম োণ্ডেি আওিোে সুিক্ষোি জনয ভসভিএি তবভশষ্টযগুণ্ডলো হণ্ডব এ ি ম: 

● এি িভি ল্পনো হণ্ডব ক োভিড-১৯ সং ে োণ্ডল সুভনভদম ষ্টিোণ্ডব ভসভিএ সংক্রোন্ত সুিক্ষোি ঝুাঁ ভ  ও সুণ্ড োগ-সুভবযোগুণ্ডলোি বযোি  ভবণ্ডেষণ্ডণি ওিি 

ভিভি  ণ্ডি (robust analysis of CVA-specific protection risks and benefits) ক োভিড-১৯ অভিমোভি দ্বোিো িিোভবি বযভক্তণ্ডদি সুিক্ষো-

চোভহদোগুণ্ডলো  ী, িোাঁ ণ্ডদি  ী যিণ্ডনি সুণ্ড োগ-সুভবযো িণ্ডেোজন িো িোাঁ িো ভনণ্ডজিই ভচভিি  িণ্ডবন, এবং িোি ওিি ভিভিই এই ভবণ্ডেষণ তিভি  িো 

হণ্ডব। এ ভবষণ্ডে আলোি-িিোমণ্ডশমি সমে িোবভল  কহলর্ গোইডলোইণ্ডন্স ভবদযমোন সি ম িোমূল  বযবস্থো অবলম্বন  িণ্ডি হণ্ডব; ক খোণ্ডন দূি কর্ণ্ড  

িিোমশম সোিো সম্ভব, কসখোণ্ডন িোই  িণ্ডি হণ্ডব। 

● সুিক্ষোি জনয ভসভিএি সণ্ডবমোিম বযবহোণ্ডিি জনয আণ্ডগ কর্ণ্ড  ভবদযমোন ঝুাঁ ভ  ও অভয োি লংঘণ্ডনি ভবষেগুণ্ডলো িোণ্ডলোিোণ্ডব বুণ্ডঝ কনওেো এ োন্ত 

জরুভি, ক মন বুণ্ডঝ কনওেো জরুভি ক োভিড-১৯ সং ে কর্ণ্ড  সৃভষ্ট হওেো বো কবণ্ডড়  োওেো ঝুাঁ ভ  বো অভয োি লংঘণ্ডনি ভবষেগুণ্ডলোও (ক মন, এই 

সং েমে িভিভস্থভিণ্ডি টিণ্ড  র্ো োি জনয ক োণ্ডনো ঝুাঁ ভ িূণম ক  শল অবলম্বন, ভশশুণ্ডদি কশোষণ, ক  ন কশোষণ ও ক  ন সভহংসিো) এগুণ্ডলোি মণ্ডযয 

িণ্ডেণ্ডে এই কিোণ্ডগি সণ্ডে সম্পভ ম ি সুিক্ষো ঝুাঁ ভ  এবং এই কিোণ্ডগি ভবস্তোি র্োমোণ্ডনোি উণ্ডেণ্ডশয গৃহীি (বো অগৃহীি) িদণ্ডক্ষিগুণ্ডলো কর্ণ্ড  সৃভষ্ট 

হওেো ঝুাঁ ভ । 

● িভিভস্থভিি কিক্ষোিে, ক্ষমিো, ভলে এবং িভিচণ্ডেি নোনো িিস্পি ুক্ত ভদ  (বেস, ক  ন রুভচ, সোমর্ময, জোভিগি, িোষোগি, বো আভদবোসী অিীি, 

ইিযোভদ) কর্ণ্ড   ীিোণ্ডব িোভন্ত ী িণ, তবষময, ভন মোিন, ক োণ্ডনো সুণ্ড োগ-সুভবযো কর্ণ্ড  বোদ িড়ো, এবং ভনিোিিোহীনিোি মুণ্ডখোমুভখ হওেোি 

সম্ভোবনো কদখো ভদণ্ডি িোণ্ডি, এবং ভসভিএ  ীিোণ্ডব এসব সুিক্ষো সমসযো লোঘব  িণ্ডি বো বোড়োণ্ডি িোণ্ডি িো সম্পণ্ড ম  কজোিোণ্ডলো ভবণ্ডেষণী ক্ষমিো 

িদশমন। ক োভিড-১৯ অভিমোভিি ফণ্ডল এইসব ঝুাঁ ভ  ও সভহংসিোি ঘেনো কবণ্ডড়  োণ্ডব এবং সবণ্ডচণ্ডে িোভন্ত  জনণ্ডগোষ্ঠীণ্ড  বযোি িোণ্ডব িিোভবি 

 িণ্ডব। এই ভবণ্ডেষণ শুযু সোযোিণিোণ্ডব “ঝুাঁ ভ ি মুণ্ডখোমুভখ” জনণ্ডগোষ্ঠীণ্ড  ভচভিি  িোি মণ্ডযযই সীমোবি র্ো ণ্ডল চলণ্ডব নো, িোিও বোইণ্ডি ক ণ্ডি 

হণ্ডব। 

● এটি এমনিোণ্ডব বোস্তবোেন  িণ্ডি হণ্ডব  োণ্ডি ক্ষভিগ্রস্ত জনণ্ডগোষ্ঠীি কসবো ও সহোেিো িোওেোি িভিবন্ধ িোগুণ্ডলো হ্রোস িোে এবং এই কিোণ্ডগি 

সংক্রমণ্ডণি ভবস্তোি র্োমোণ্ডি বযভক্তি সণ্ডে বযভক্তি সংস্পশম  িেো সম্ভব  ম হে। সংক্রমণ ভবস্তোণ্ডিি সম্ভোবনো দূি  িণ্ডি ভডভজেোল িিভিণ্ডি দূি 

কর্ণ্ড  সমসযো সমোযোণ্ডনি ভব ল্প িন্থো অবলম্বন  িণ্ডি হণ্ডব, ক মন িভিটি কক্ষণ্ডে সহোেিো বযবস্থোিনোি  োণ্ডজ কমোবোইল কফোণ্ডন ক োগোণ্ড োগ ও অর্ম 

িোঠোণ্ডনোি বযবস্থো। 

● সুিক্ষো সমসযোগুণ্ডলো সমোযোণ্ডন সহোেিোি জনয ভসভিএি কিফোণ্ডিল এবং সহোেিো িিযোশীণ্ডদি স্থোনোন্তি ভনভিি  িণ্ডি এবং সহোেিো গ্রহণ োিীিো 

ক ন আিও ক্ষভিি সমু্মখীন নো হন িো ভনভিি  িণ্ডি সি ম িোি সণ্ডে নজিদোভি  িো।  মমসূভচি নজিদোভি িভক্রেো এবং ভবিিণ-িিবিী নজিদোভি 

বো কিোে-ভডভিভবউশন মভনেভিং (ভিভডএম) বো অনুরূি বযবস্থোে ভচভিি সুিক্ষো সুভবযোগুণ্ডলোি সণ্ডেই র্ো ণ্ডব নজিদোভিি বযবস্থো। 

 

মূল িদণ্ডক্ষিসমূহ: সুিক্ষো িদোণ্ডনি দোভেত্ব িোলণ্ডনি কক্ষেগুণ্ডলোণ্ডি সুিক্ষো বযবস্থোি সফলিো অজম ণ্ডন অবদোন িোখণ্ডি ভসভিএ 

বযবহোি  িো। 

 

● ক  সব বযভক্তি সুিক্ষো িণ্ডেোজন, িোণ্ডদি ভচভিি  িণ্ডি বহুমুখী মোযযম বযবহোি  িো। দৃষ্টোন্তেরূি, সুিক্ষো সমসযো বযবস্থোিনোি  োণ্ডজ ভনণ্ডেোভজি 

 মী, WASH  মী বো েোস্থয মীণ্ডদি মণ্ডযয কিফোণ্ডিল বযবস্থো, ভবদযমোন  মুযভনটি আউেভিচ কনেওেো ম , হেলোইন এবং ভডসএইবল িোিসন্স 

অগমোনোইণ্ডজশনস (DPO) বো িভিবন্ধীণ্ডদি সঙগঠনগুণ্ডলোি মোযযণ্ডম কিফোণ্ডিল। 

● ইভিবোচ  অজম ণ্ডনি লণ্ডক্ষয ভসভিএি িভি ল্পনো সবমদো হণ্ডি হণ্ডব বৃহিি সুিক্ষো  মমসূভচি আওিোে কিক্ষোিে-ভনভদম ষ্ট সীমোি এ টি অংশ ভহণ্ডসণ্ডব; 

ক মন ভসভিএি  মীণ্ডদি সণ্ডে সহণ্ড োভগিোি ভিভিণ্ডি সুিক্ষো ভবণ্ডশষজ্ঞণ্ডদি দ্বোিো িভিচোভলি ক স মযোণ্ডনজণ্ডমন্ট, িণ্ডব িো শুযু এি মণ্ডযযই সীমোবি 

র্ো ণ্ডব নো। 

● ক োভিড-১৯ সং ে চলো োণ্ডল িভিবিম নশীল ক্ষভিি সম্ভোবনো ও সুিক্ষো ঝুাঁ ভ সমূণ্ডহি ওিি ভিভি  ণ্ডি ক্ষভিি সম্ভোবনোি মোনদে ভনযমোিণ  িো। 

● ক্ষভিগ্রস্ত বযভক্তণ্ডদি জনয সুিক্ষো সুভবযো সৃভষ্টণ্ডি ভসভিএ সহোে  হণ্ডব ভ  নো িো ভবণ্ডবচনো  িো এবং ঝুাঁ ভ  ও নগদ অর্ম, িোউচোি ইিযোভদ সহোেিো-

সুভবযোি মণ্ডযয িুলনো  ণ্ডি কদখো এবং ক োণ্ডনো তবষভে  হস্তণ্ডক্ষি নো  িো, অর্মোৎ অযোডণ্ডিোণ্ড ভস ও কসবো িদোণ্ডনি মণ্ডযযই সহোেিো  ো মক্রম 

সীভমি িোখো। দূিবিী ক োণ্ডনো জোেগোি কক্ষণ্ডে কফোণ্ডনি মোযযণ্ডম ( ভদ কনেওেো ম  র্োণ্ড ) ক োণ্ডনো বযভক্তণ্ড   ীিোণ্ডব  ো ম ি সহোেিো কদওেো  োে 

https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-protection-risks-and-benefits-analysis-tool-web_en.pdf
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কস ভবষণ্ডে ভচন্তো  িো এবং ভসভিএ কিফোণ্ডিণ্ডলি িণ্ডেোজনীেিো মূলযোেন  িো; অনযর্োে  র্ো র্ বোেচুলোচণ্ডলি বযবস্থোসম্পন্ন ক োণ্ডনো িবণ্ডন ভ ংবো 

িণ্ডেোজণ্ডন বোইণ্ডিি ক োণ্ডনো ভনিোিদ ও কগোিনীে স্থোণ্ডন মূলযোেন িভিচোলনো  িো। 

● ক খোণ্ডন ভসভিএ  র্ো র্ বণ্ডল মণ্ডন  িো হণ্ডব, কসখোণ্ডন ক োভিড-১৯ কমো োভবলোি সমেজুণ্ডড় সুিক্ষোি জনয ভসভিএ সহোেিো িদোণ্ডনি কক্ষণ্ডে, 

অর্বো অনয ক  ক োণ্ডনো িদণ্ডক্ষণ্ডিি কক্ষণ্ডে ‘স ণ্ডলি জনয সমোন’ অঙ্ক, িভিমোন, কমেোদ, ভফণ্ড োণ্ডেভন্স ভনযমোিণ নে; সহোেিো ভদণ্ডি হণ্ডব 

এমনিোণ্ডব  োণ্ডি িো সহোেিোিিযোশী ভবভিন্ন জনণ্ডগোষ্ঠীি  োণ্ডে হস্তোন্তি  িো  োে সুিক্ষো ভবণ্ডশষজ্ঞ ও ভসভিএ  মীণ্ডদি ভবদযমোন ও ক  র্ ভদ -

ভনণ্ডদম শনোি অনুসোণ্ডি। 

● ভসভিএ িদোন  িণ্ডি হণ্ডব এমনিোণ্ডব  োণ্ডি ক্ষভিগ্রস্ত বযভক্তণ্ডদি ভসভিএ গ্রহণ ও িো বযবহোণ্ডিি জনয বোসোি বোইণ্ডি  োওেোি িণ্ডেোজন  ণ্ডম  োে; 

বেস্ক, শোিীভি  িভিবন্ধী এবং িগ্নেোণ্ডস্থযি বযভক্তণ্ডদি ভসভিএ সংগ্রহ ও বযবহোণ্ডিি জনয দূণ্ডি  োিোেোি  িণ্ডি হণ্ডল িোাঁ ণ্ডদি কিোগোক্রোন্ত হওেোি ও 

মৃিুযি ঝুাঁ ভ  বোড়ণ্ডব। সোিিোইিোি-ক ভি  উণ্ডদযোণ্ডগি অনুসিণ্ডণ ঘণ্ডি ঘণ্ডি সহোেিো কি াঁণ্ডে কদওেো নোম-িভিচে এবং অনযোনয কগোিনীেিো 

ভবষেগুণ্ডলোণ্ড  অগ্রোভয োি ভদণ্ডি হণ্ডব। ক খোণ্ডন সম্ভব কসখোণ্ডন কমোবোইল মোভনি মণ্ডিো সহোেিো িদোন ক  শল বযবহোি  িো উভচি,  োণ্ডি সশিীণ্ডি 

মোনুণ্ডষি  োণ্ডে  োওেোি িণ্ডেোজন হে নো। 

● ভসভিএ ভবিিণ্ডণি সমে ও স্থোন ভনযমোিণ্ডণি সমে সহোেিো-িিযোশীণ্ডদি ভলণ্ডেি ভবষেগুণ্ডলো ভবণ্ডবচনোে কনওেো (ক মন, নোিী ও ভ ণ্ডশোিীণ্ডদি ি ুভক্ত 

বযবহোণ্ডিি সোমর্ময-সুণ্ড োগ, বোজোণ্ডি অভিগমযিো, চলোণ্ডফিোি েোযীনিো, ভদণ্ডনি ক  সমেেোণ্ডি িোাঁ িো িভিবোণ্ডিি কসবো ণ্ডেি  োণ্ডজ বযস্ত র্োণ্ড ন, 

 োিভফউ, ইিযোভদ)। 

● সুিক্ষোি জনয ভসভিএ বযবহোণ্ডিি জনয ি মোি অর্ম ও কলো বল িণ্ডেোজন। কস জনয অর্মোেণ্ডনি িস্তোব ও কলো বল ভনণ্ডেোণ্ডগি ভসিোন্ত গ্রহণ্ডণি এই 

দুটি কক্ষে সভক্রেিোণ্ডব ভসভিএ সং ুক্ত  িো। 

● গুরুত্বিূণম কে ণ্ডহোল্ডোি বো অংশীজনণ্ডদি িভশক্ষণ্ডণি জনয সমে ও অণ্ডর্মি সংস্থোন ভনভিি  িো (দূি কর্ণ্ড  সক্ষমিো সৃভষ্ট, দূি কর্ণ্ড  িত্ত্বোবযোন, 

ি ুভক্তি বযবহোি, ইিযোভদ ভবষে ভবণ্ডবচনোে কনওেো)। 

● িণ্ডর্যি সুিক্ষো ভনভিি  িো এবং ভসভিএি জনয সুিক্ষো সংক্রোন্ত ঘেনোবভল উণ্ডেখ  িোি সমে ির্য সংিক্ষণ ও আদোন-িদোন ভবষণ্ডে ভবদযমোন 

ভনেম- োনুন অনুসিণ  িো। 

● ির্য ভবিিণ্ডণি িভি ল্পনো এমনিোণ্ডব  িণ্ডি হণ্ডব ক ন িো সবমজনীন িভি ল্পনো নীভিি সণ্ডে সোমঞ্জসযিূণম হে, এবং বহু ভবভচে মোযযণ্ডম  িেো সম্ভব 

কবভশ মোনুণ্ডষি  োণ্ডে কি াঁেোণ্ডনো  োে। বেস্ক, িভিবন্ধী, এবং সংখযোলঘু িোষো কগোষ্ঠীি মোনুণ্ডষি িণ্ডক্ষ ভসভিএ  মমসূভচ সম্পণ্ড ম  ির্য কিণ্ডি সমসযো 

হণ্ডি িোণ্ডি এবং কসই  োিণ্ডণ িোাঁ ণ্ডদি এই  মমসূভচ কর্ণ্ড  বোদ িড়োি ঝুাঁ ভ  কদখো ভদণ্ডি িোণ্ডি। 

● ক োভিড-১৯ অভিমোভিি  োিণ্ডণ সোমোভজ  উণ্ডিজনো কবণ্ডড় ক ণ্ডি িোণ্ডি; এই ঝুাঁ ভ   মোণ্ডনোি জনয সংঘোি-সংণ্ডবদনশীল িন্থো অবলম্বন  িণ্ডি 

হণ্ডব। 

 

এভিেোজ অব কিসিনভসভবভলে (এওআি) বো দোভেত্বণ্ডক্ষে ভবষে  িিোমশম 

 

কজন্ডোি-কবইজড িোণ্ডেোণ্ডলন্স (ভজভবভি) বো ভলে-ভিভি  সভহংসিো: 

● ভলে-ভিভি  সভহংসিো কমো োভবলোে ভসভিএ  ীিোণ্ডব সহোে  হণ্ডি িোণ্ডি িো ভচভিি  িণ্ডি ক োগযিোসম্পন্ন ভজভবভি  মীিো িণ্ডিয টি সভহংসিোি 

ঘেনো ি মোণ্ডলোচনো ও মূলযোেন  িণ্ডবন; সোিিোইিিণ্ডদি চোভহদো ও ঝুাঁ ভ ি ভবষেগুণ্ডলো ভনেভমিিোণ্ডব মূলযোেন/ভনরূিন  িণ্ডবন এবং িণ্ডেোজনীে 

কক্ষণ্ডে নোম-িভিচে ি োশ নো  ণ্ডি কগোিনীে ভসভিএ কিফোণ্ডলি বযবস্থো  িণ্ডবন। 

● ভজভবভি কমো োভবলোি  োণ্ডজ (ক মন, ক স মযোণ্ডনজণ্ডমন্ট, মোনসম্পন্ন কসবো িদোন, আচিণ িভিবিম ন সংক্রোন্ত  মম োে, নীভি িণেন ও 

অযোডণ্ডিোণ্ড ভস) সহণ্ড োভগিো  িণ্ডি িভিভস্থভি-ভনযমোভিি কসবোসমূণ্ডহি অংশ ভহণ্ডসণ্ডব ভলে-ভিভি  সভহংসিোি ( র্ো আইভি, বোসোি ভিিণ্ডি 

সভহংসিো, অিভিণি বেণ্ডস ভবণ্ডে, এসইএ, ইিযোভদ) বযভক্তণ্ডদি ভসভিএ িদোন। 

● িভিটি ঘেনোি কক্ষণ্ডে ভসভিএ কর্ণ্ড  কবভিণ্ডে  োওেোি ক  শল ভনযমোিণ্ডণি জনয ভজভবভি ভবণ্ডশষজ্ঞ ও ভসভিএ  মীণ্ডদি মণ্ডযয ভসভিএ কিফোণ্ডিল বন্ধ 

 িোি কক্ষণ্ডে  োণ্ডজি সমন্বে সোযন; 

● এ টি কসবো ও সহণ্ড োভগিো িযোণ্ড ণ্ডজি আওিোে ভজভবভি কমো োভবলোি জনয ভসভিএ  মম োে সি ম িোি সণ্ডে নজিদোভি  িো। ফলোফল নজিদোভিি 

কক্ষণ্ডে ক সব ফলোফণ্ডলি ভদণ্ড  মূল গুরুত্ব ভদণ্ডি হণ্ডব কসগুণ্ডলো হণ্ডলো: ভলেভিভি  সভহংসিোি ঝুাঁ ভ  হ্রোস (অর্মোৎ আইভিভি হ্রোস); টিণ্ড  র্ো োি জনয 

ঝুাঁ ভ িূণম িন্থো অবলম্বন হ্রোস (অর্মোৎ টিণ্ড  র্ো োি িন্থো ভহণ্ডসণ্ডব ক  ন  মম হ্রোস অর্বো আণ্ডগি িুলনোে  ম ঝুাঁ ভ িূণম িন্থো অবলম্বন); অর্বো ভবভিন্ন 

যিণ্ডনি কসবো িোভি (ক মন, িজনন েোস্থযণ্ডসবো িোভিি অভয িি সুণ্ড োগ), ো  ো  মমসূভচি লক্ষয-উণ্ডেণ্ডশযি কক্ষণ্ডে িোসভে । গুরুত্বিূণম 
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ফলোফলগুণ্ডলো (ক মন এখোণ্ডন উণ্ডেভখি ির্ম দুটি) শুযু ভনভদম ষ্ট ঘেনোি  োণ্ডজি সণ্ডে সম্পণ্ড ম   মীিো অর্বো ভজভবভি ভবণ্ডশষজ্ঞিো মভনেি  িণ্ডবন। 

● ভজভবভি কমো োভবলো সংক্রোন্ত কসবো সম্পণ্ড ম  বোিম ো িচোি  িণ্ডি হণ্ডব শুযুমোে কসইসব স্থোণ্ডন, ক খোণ্ডন ভজভবভি কমো োভবলো সংক্রোন্ত কসবোি বযবস্থো 

স্থোিন  িো হণ্ডেণ্ডে; বোিম ো িচোি/িভি ল্পনো িণেন  িণ্ডি হণ্ডব ভজভবভি ভবণ্ডশষজ্ঞণ্ডদি সণ্ডে সহণ্ড োভগিোি ভিভিণ্ডি । ভজভিভস কমো োভবলো  মম োে, 

এবং ভনিোিদ ও সহজলিয সহোেিো সম্পণ্ড ম  ভফডবযো  সম্পণ্ড ম  ির্য িচোণ্ডিি গুরুত্বিূণম সূচনোভবনু্দ হণ্ডি িোণ্ডি ভসভিএ এবং জীভব ো সংক্রোন্ত 

 মমসূভচ িণেন। 

 

 

উিণ্ডি উণ্ডেভখি িিোমশমগুণ্ডলো কনওেো হণ্ডেণ্ডে এই দুটি উৎস কর্ণ্ড : The Cash and GBV Compendium এবং GPC-IASC Identifying & 

Mitigating Gender-based Violence Risks within the COVID-19 Response Tip Sheet. আিও কদখুন: ভজভিভসি Gender-Based 

Violence And Cash-Based Interventions Tip-Sheet 

 

ভশশু সুিক্ষো (চোইল্ড কিোণ্ডে শন বো ভসভি): 

● এেো ভনভিি  িো ক  ভশশু সুিক্ষোি জনয িভিচোভলি ভসভিএ  মম োণ্ডেি কনিৃণ্ডত্ব র্ো ণ্ডবন ক োগযিোসম্পন্ন ভসভি েোফ বো ভশশু সুিক্ষো  মীিো ( 

অর্মোৎ ক সওেো ম োি) এবং ভশশু সুিক্ষোি সমসযোগুণ্ডলো কমো োভবলোি কক্ষণ্ডে ভসভিএ  ীিোণ্ডব  িেো সহোে  হণ্ডি িোণ্ডি িো ভনণমণ্ডেি জনয িোাঁ িো 

িণ্ডিযণ্ড  িভিটি ঘেনোি মূলযোেন  িণ্ডবন। 

● িভিটি ভশশু ও িভিটি িভিবোণ্ডিি ভশশু সুিক্ষোি চোভহদো ও ঝুাঁ ভ ি ভদ গুণ্ডলো ভনেভমিিোণ্ডব মূলযোেন  িণ্ডবন। 

● ভশশু িণ্ডেণ্ডে এমন ক সব িভিবোি ক োভিড-১৯ অভিমোভিি  োিণ্ডণ আে-কিোজগোণ্ডিি সুণ্ড োগ হোভিণ্ডেণ্ডে বো ক্ষভিগ্রস্ত হণ্ডেণ্ডে, িোণ্ডদি টিণ্ড  

র্ো োি জনয ঝুাঁ ভ িূণম িন্থোি উিি ভনিম িশীলিো  মোণ্ডি ভসভিএ এবং এনএফআই সহোেিো িদোন  িো। 

● ক োভিড-১৯ সং ে োণ্ডল ভসভি ক স মযোণ্ডনজণ্ডমন্ট গোইডলোইনস (ি োভশিবয) এবং সংস্থো-ভিভি  ভদ ভনণ্ডদম শনোি অনুসিণ্ডণ িণ্ডেোজনীে 

কক্ষণ্ডে ভসভি ক সগুণ্ডলো নোম-িভিচে ি োশ নো  ণ্ডি কগোগিনীেিোি সণ্ডে ভসভিএ কিফোণ্ডিণ্ডলি  োণ্ডে কিফোি  িো। 

● ক োভিড-১৯ সং ে োণ্ডল ক ণ্ডহিু নোনো িভিভস্থভিণ্ডি ভশশু সুিক্ষোি সমসযোি কক্ষণ্ডে নোনো ি ণ্ডমি িবণিো কদখো কদণ্ডব, কসণ্ডহিু িভিভস্থভি-

ভিভি  ভসভি িবণিোগুণ্ডলো ভনেভমিিোণ্ডব মভনেি  ণ্ডি ক ণ্ডি হণ্ডব; নিুন নিুন কি গভল  এলো ো ভচভিি  িো ভ ংবো ইভিমণ্ডযয ভবদযমোন 

েোণ্ডগমণ্ডেড বো ব্লযোংণ্ড ে  যোশ ট্রোন্সফোি বো নগদ অর্ম হস্তোন্তণ্ডিি মোনদে ভনযমোিণ্ডণি  োণ্ডজ ভসভিএ  মীণ্ডদি সণ্ডে সহণ্ড োভগিো  িো। 

● কসবো ও সহোেিোি বৃহিি িযোণ্ড ণ্ডজি আওিোে ভশশু সুিক্ষো  মম োণ্ডেি সুফল কিণ্ডি ভসভিএ কিফোণ্ডিলগুণ্ডলো স ণ্ডে মভনেি  িো। ফলোফল 

মভনেভিংণ্ডেি কক্ষণ্ডে মূল মণ্ডনোণ্ড োগ র্ো ণ্ডব ভশশু সুিক্ষো ভবনষ্ট হওেোি ঝুাঁ ভ  হ্রোস ( ক মন, ভশশু শ্রম, ভশশু ভন মোিন ইিযোভদ হ্রোস)। 

ক োভিড-১৯ অভিমোভিি জনয আিও ক সব ভসভি-সংক্রোন্ত ভিণ্ডসোসম গ্রহণ  িো হণ্ডেণ্ডে, কসগুণ্ডলো িোওেো  োণ্ডব ভসভি অযোলোণ্ডেন্স কিজ কর্ণ্ড ; ভলং  : 

Protection of Children during the COVID-19 pandemic. আিও িিোমণ্ডশমি জনয কদখুন: ভজভিভসি Child Protection and Cash-Based 

Interventions Tip-Sheet for more tips.  

 

আবোসন, িূভম ও সম্পদ (হোউভজং, লযোন্ড অযোন্ড িিোটিম  বো এইচএলভি): 

 

● িোৎক্ষভণ িোণ্ডব েল্প সমণ্ডেি জনয উণ্ডচ্ছদ কঠ োণ্ডি ভবনো শণ্ডিম  নগদ অর্ম সহোেিো িদোন। উণ্ডচ্ছদ হণ্ডল উণ্ডচ্ছদ িভক্রেোি সণ্ডে সংভিষ্ট 

স ণ্ডলি এবং অনযোনয িভিবোি, ও  ভমভউভনটিি সদসযণ্ডদি মণ্ডযয কিোগ সংক্রমণ্ডণি ঝুাঁ ভ  কবণ্ডড়  োণ্ডব ও ত্বিোভন্বি হণ্ডব। 

● িভিবোিগুণ্ডলো ভবল িভিণ্ডশোয  িণ্ডি নো িোিোে িোণ্ডদি ইউটিভলটি সোভিম সগুণ্ডলো ক ণ্ডে কদওেো হণ্ডি িোণ্ডি; কসেো কঠ োণ্ডি ভসভিএ িদোন  িো। 

● িভিবোিগুণ্ডলোি ি মোি আবোসণ্ডনি বযবস্থো  িোি অভয োি ভনভিি  িণ্ডি িোণ্ডদি ভসভিএ িদোন  িো, ক ন িোিো িোণ্ডদি আবোসণ্ডনি জনয 

িণ্ডেোজনীে স্থোনীে সোভিম স, ভনমমোণ সোমগ্রী, ফযোভসভলটিজ, অব োঠোণ্ডমো ইিযোভদ দ্রুি কিণ্ডি িোণ্ডি। 

● িোড়োণ্ডেণ্ডদি ভসভিএ িদোন  িোি কক্ষণ্ডে িণ্ডেোজনীে ির্য, িিোমশম এবং অযোডণ্ডিোণ্ড ভস উণ্ডদযোণ্ডগি িোশোিোভশ আইভন সহোেিোও ভনভিি 

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/07/CVA_GBV-guidelines_compendium.FINAL_.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/04/Interagency-GBV-risk-mitigation-and-Covid-tipsheet.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/04/Interagency-GBV-risk-mitigation-and-Covid-tipsheet.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/GENDER-BASED-VIOLENCE-AND-CASH-BASED-INTERVENTIONS-TIP-SHEET.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/GENDER-BASED-VIOLENCE-AND-CASH-BASED-INTERVENTIONS-TIP-SHEET.pdf
https://alliancecpha.org/en/series-of-child-protection-materials/protection-children-during-covid-19-pandemic
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/CHILD-PROTECTION-AND-CASH-BASED-INTERVENTIONS-TIP-SHEET.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/CHILD-PROTECTION-AND-CASH-BASED-INTERVENTIONS-TIP-SHEET.pdf
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 িণ্ডি হণ্ডব। এসণ্ডবি লক্ষয হণ্ডব বোভড়ওেোলো ও সি োভি সংস্থোগুণ্ডলো ক ন উণ্ডচ্ছদ  িণ্ডি এবং ইউটিভলে সোভিসগুণ্ডলো ক ণ্ডে ভদণ্ডি নো িোণ্ডি। 

●  খন উণ্ডচ্ছদ কঠ োণ্ডনো সম্ভব হণ্ডব নো, িখন কশষ উিোে ভহণ্ডসণ্ডব উণ্ডচ্ছদ ৃি কলো ণ্ডদি অনযে স্থোনোন্তি  িো, অনযর্োে ওইসব বোভড়ণ্ডি কর্ণ্ড  

 োওেো বযভক্তণ্ডদি  ণ্ডর্ষ্ট ঝুাঁ ভ  সৃভষ্ট হণ্ডব; কস জনয নিুন আবোসণ্ডনি বযবস্থো  িণ্ডি আভর্ম  সহোেিো ও জরুভি আিদ োলীন িভি ল্পনো ভনভিি 

 িণ্ডি হণ্ডব। 

● সম্পভিি উিিোভয োি-সংক্রোন্ত ভবণ্ডিোয এবং ক োভিড-১৯ এি  োিণ্ডণ মৃিুযি  োিণ্ডণ িোৎক্ষভণ  আভর্ম  সহোেিো, িিোমশম এবং আইভন 

সহণ্ড োভগিোি িণ্ডেোজনীেিো কবণ্ডড়  োণ্ডব, এেো যণ্ডি ভনণ্ডি হণ্ডব। 

 

এসব িিোমশম গ্রহণ  িো হণ্ডেণ্ডে HLP in COVID - Global HLP AOR (Working Document) এবং GPC HLP and CBI Tip Sheet কর্ণ্ড । 

 

মূল  িণীে: ক খোণ্ডন সুিক্ষোি জনয ভসভিএ িভি ল্পনো  িো হণ্ডেণ্ডে কসখোণ্ডন এই  মম োণ্ডেি সণ্ডে সংভেষ্ট ঝুাঁ ভ গুণ্ডলো ভচভিি 

 িো এবং কসসব ঝুাঁ ভ  লোঘব  িো। 

 

অনযোনয যিণ্ডনি সহোেিোি (ক মন, নগদ অর্ম িদোন েোড়ো অনযোনয) কচণ্ডে ভসভিএ েিোবগিিোণ্ডব কবভশ ঝুাঁ ভ িূণম নে। ভসভিএ চোলু  িোি সণ্ডে সংভেষ্ট সুিক্ষো 

ঝুাঁ ভ গুণ্ডলো িভিভস্থভি, বেস, ভলে ও তবভচণ্ডেযি সণ্ডে সম্পভ ম ি। ক  সংভেষ্ট ঝুাঁ ভ গুণ্ডলো সভক্রেিোণ্ডব ভচভিি  িো, কসগুণ্ডলো লোঘব  িো এবং যোিণো ৃি 

ঝুাঁ ভ গুণ্ডলো এবং ঝুাঁ ভ  লোঘণ্ডবি িভক্রেোগুণ্ডলো মভনেি  িো ভবণ্ডশষিোণ্ডব গুরুত্বিূণম  োজ,  োণ্ডি  ণ্ডি ভসভিএি মোযযণ্ডম ক সব ক্ষভিগ্রস্ত বযভক্তণ্ড  সহোেিো 

 িো হণ্ডব, িোাঁ িো ক োণ্ডনো ি ণ্ডমি ক্ষভিি মুণ্ডখ নো িণ্ডড়ন।  

 

ঝুাঁ ভ   মোণ্ডনো এবং উি োি বোড়োণ্ডনোি লণ্ডক্ষয  িণীে: 

● মূলযোেন, েোণ্ডগমে  িো, িভি ল্পনো, বোস্তবোেন, নজিদোভি ও জবোবভদভহি কক্ষণ্ডে বেস, ভলে ও িভিচে ভবণ্ডবচনোে িোখণ্ডি হণ্ডব। 

● ভসভিএ  মম োে কর্ণ্ড  বযভক্ত, িভিবোি ও  ভমউভনটিি জনয সুিক্ষো ঝুাঁ ভ  সৃভষ্ট হণ্ডব ভ  নো বো ভবদযমোন ঝুাঁ ভ  বোড়ণ্ডব ভ  নো এবং িোিো উি ৃি হণ্ডব 

ভ  নো; এবং ক্ষভিগ্রস্ত বযভক্ত,  ভমভউভনটি, মোনভব  সোহো য সংস্থো ও দোভেত্বিোিণ্ডদি (সি োি) দ্বোিো এবং/ভ ংবো সং ুক্ত  মমসূভচি  মম োণ্ডেি দ্বোিো 

কসইসব ঝুাঁ ভ   ী মোেোে লোঘব  িো ক ণ্ডি িোণ্ডি—এই সমস্ত ভবষে ভবণ্ডবচনোে কনওেো। 

● ঝুাঁ ভ  ও সহোেিোি মণ্ডযয িুলনো  ণ্ডি কদখো; সহোেিোি যিনগুণ্ডলো হণ্ডব নগদ অর্ম, িোউচোি, অর্ম েোড়ো অনযোনয েোণসোমগ্রী এবং ক োণ্ডনো তবষভে  

হস্তণ্ডক্ষি নে; অর্মোৎ অযোডণ্ডিোণ্ড ভস ও কসবোি মণ্ডযযই সহোেিো  ো মক্রম সীমোবি িোখো। 

● ক খোণ্ডন ভসভিএ ভনণ্ডে অগ্রসি হওেো অর্মবহ হণ্ডব, কসখোণ্ডন ঝুাঁ ভ  লোঘণ্ডবি বযবস্থো িভিষ্ঠো  িো,  ী যিণ্ডনি সহোেিো কদওেো হণ্ডব কস ভবষণ্ডে স ল 

ভব ল্প কখোলো িোখো (ভসভিএ এবং/অর্বো েোণসোমগ্রী), এবং সহোেিো িদোণ্ডনি িিভিগুণ্ডলো উনু্মক্ত িোখো (ক মন কমোবোইল মোভন, হোণ্ডি হোণ্ডি নগদ 

অর্ম কি াঁণ্ডে কদওেো। এসণ্ডবি উণ্ডেশয হণ্ডব শুযু সিবিোহ বযবস্থো/মূলযস্ফীভি/ ভনিোিিো ও সুিক্ষোি কক্ষণ্ডে সম্ভোবয সমসযোগুণ্ডলো লোঘব  িোই নে, 

বিং এসব কক্ষণ্ডে উি োিণ্ডিোগীণ্ডদি অগ্রোভয োিও ভবণ্ডবচনোে িোখণ্ডি হণ্ডব,  ো ক োভিড-১৯ সং ে চলো োণ্ডল সমণ্ডে সমণ্ডে িভিবভিম ি হণ্ডি িোণ্ডি। 

● নগদ অর্ম িদোন ও সুিক্ষো কক্ষণ্ডে  মমিি সহ মীিো ভমভলিিোণ্ডব  োজ  িণ্ডবন, এবং িোিস্পোভি  ক োগোণ্ড োগ, সহণ্ড োভগিো ও িভিিূি  ভবণ্ডশষজ্ঞ 

জ্ঞোন বযবহোি  িণ্ডি, ভবণ্ডশষি মূলযোেন, িভি ল্পনো ও নজিদোভিি সমণ্ডে, স্থোনীে, জোিীে, আঞ্চভল  ও তবভি  ি মোণ্ডে সংভেষ্ট  মী গ্রুিগুণ্ডলোি 

মোযযণ্ডম  োজ  িণ্ডবন।  মমসূভচি িুণ্ডিোেো সমে জুণ্ডড় সুিক্ষো ভবষণ্ডে নূযনিম িশ্নোবভল িোাঁ ণ্ডদি  োণ্ডজি অন্তিুক্ত র্ো ণ্ডব। 

● িোর্ভম  মোনভস  ভচভ ৎসোণ্ডসবো, ক  ন ভন মোিন ও কশোষণ িভিণ্ডিোয এবং ভশশুণ্ডদি ভনিোিিো সুিক্ষো ভবষণ্ডে ভসভিএি  মীণ্ডদি িভশক্ষণ কদওেো; 

সুিক্ষো মোনভস  কসবো সংক্রোন্ত কিফোণ্ডিল বযবস্থোও িোাঁ ণ্ডদি িভশক্ষণ্ডণি ভবষেবস্তুি অন্তিুম ক্ত র্ো ণ্ডব। 

● ভসভিএ  মমসূভচ সম্পণ্ড ম  ির্য িদোণ্ডনি িভিবন্ধ িোগুণ্ডলো দূি  িোি িদণ্ডক্ষি কনওেো। ক  ক োণ্ডনো ির্য িচোি  িণ্ডি হণ্ডব সবমজনীন িভি ল্পনো 

নীভিি অনুসিণ্ডণ; এ োভয  মোযযণ্ডম সম্ভোবয সবমোভয  সংখয  মোনুণ্ডষি  োণ্ডে ির্য কিোাঁ েোণ্ডনোি বযবস্থো  িণ্ডি হণ্ডব। বেস্ক, িভিবন্ধী, এবং সংখযোলঘু 

িোষো কগোষ্ঠীি মোনুণ্ডষি িণ্ডক্ষ ভসভিএ  মমসূভচ সম্পণ্ড ম  ির্য কিণ্ডি সমসযো হণ্ডি িোণ্ডি এবং কসই  োিণ্ডণ িোাঁ ণ্ডদি এই  মমসূভচ কর্ণ্ড  বোদ িড়োি 

ঝুাঁ ভ  কদখো ভদণ্ডি িোণ্ডি। 

● এ টি জবোবভদভহ  োঠোণ্ডমো িভিষ্ঠো  িো,  ো শুযু ভসভিএি আংভশ   মমসূভচগুণ্ডলোি মণ্ডযযই সীমোব্ধ র্ো ণ্ডব নো; িোণ্ডি বহু মোযযণ্ডম অভিণ্ড োগ ও 

ভফডবযো  কদওেোি বযবস্থো র্ো ণ্ডব। 

https://docs.google.com/document/d/1iZzmTYLuUMxPFu3t0Zfcn3omJmQZGbu0YUqq8jctH60/edit
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/HLP-and-CBI-tip-sheet.pdf
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●  মমসূভচি িুণ্ডিোেো সমে জুণ্ডড় বযভক্তগি সুিক্ষোি ভবষেটি ভবণ্ডবচনোে িোখো; সি োি/কবসি োভি খোণ্ডিি কলো জণ্ডনি  োণ্ডে সুভবযোণ্ডিোগীণ্ডদি সম্পণ্ড ম  

ির্য কদওেোি কক্ষণ্ডে সম্ভোবয ঝুাঁ ভ ি ভবষেগুণ্ডলো ভবণ্ডবচনোে িোখো  মমসূভচি িুণ্ডিো সমে জুণ্ডড় ির্য সুিক্ষো নীভিমোলো অনুসিণ  ণ্ডি চলো। 

 

আি ভ েু গুরুত্বিূণম  িণীে সম্পণ্ড ম  জোনণ্ডি কদখুন: ERC Tips for Protection in Cash-Based Interventions এবং GPC-IASC Identifying & 
Mitigating Gender-based Violence Risks within the COVID-19 Response Tip Sheet. 

 

উিণ্ডি সং ুক্ত ভলং গুণ্ডলোি সণ্ডে এখোণ্ডন আিও ভ েু সহোে  ভলং  কদওেো হণ্ডলো: 

ভসভবআই এবং সুিক্ষো ভদ -ভনণ্ডদম শনো ও েুলস 

● Guide for Protection in Cash-based Interventions. Also available in: FR 

● Tips for Protection in Cash-based Interventions. Also available in: FR 

● Key Recommendations for Protection in Cash-based Interventions. also available in: FR 

● Child Safeguarding in Cash Transfer Programming 

● Sphere Standards for COVID-19 Responses 

● CaLP-এি Programme Quality Toolbox 

● CaLP-এি thematic web page on CVA within the protection sector 

● CaLP-এি live CVA and COVID-19 guidance িোওেো  োণ্ডব আিভব, ইংণ্ডিভজ, ফিোভস ও স্পযোভনশ িোষোে 

● Compilation of CVA and COVID-19 Key Resources from the Cash Learning Partnership (CaLP) 

● CaLP-এি thematic webpage on gender and inclusion  

● The Cash and GBV Compendium (এই ভলংণ্ড ি িোষোগুণ্ডলোি মণ্ডযয আণ্ডে ইংণ্ডিভজ, ফিোভস, স্পযোভনশ ও আিভব।)  

●  যোশ অযোন্ড ভজভবভি  মণ্ডিনভডেোম িভশক্ষণ  োভিকুলোম িণ্ডেণ্ডে ইংণ্ডিভজ, ফিোভস, স্পযোভনশ ও আিভব িোষোে। (English, French, 

Spanish, Arabic) 

● WRC-IRC-Mercy Corps’ Cash and GBV Toolkit (িোওেো  োণ্ডব ফিোভস, আিভব ও স্পযোভনশ িোষোণ্ডিও)  

● GPC Mine Action And Cash-Based Interventions Tip-Sheet 

● আইআিভসি ভসভিএ ভিণ্ডসোসম – ক োভিড-১৯ িভিভস্থভিণ্ডি অভিণ্ড োজন ও সোড়োিদোন: অভিণ্ড োজন ভনণ্ডদম শনো, বণ্টন ভবষে  ভনণ্ডদম শনো; ও 

সোড়োিদোন ভবষে  ভনণ্ডদম শনো;  

● ক োভিড-১৯ সংক্রমণ্ডণি িভিভস্থভিণ্ডি নগদ অর্ম হস্তোন্তি ভবষণ্ডে ডভব্লউএফভিি ভনণ্ডদম শনো 

 

 

https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-tips-for-protection-in-cash-based-interventions-web_en.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/04/Interagency-GBV-risk-mitigation-and-Covid-tipsheet.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/04/Interagency-GBV-risk-mitigation-and-Covid-tipsheet.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-guide-for-protection-in-cash-based-interventions-web_en.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-guide-for-protection-in-cash-based-interventions-fr.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-tips-for-protection-in-cash-based-interventions-web_en.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-tips-for-protection-in-cash-based-interventions-fr.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-key-recommendations-for-protection-in-cash-based-interventions-web_en.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-key-recommendations-for-protection-in-cash-based-interventions-fr.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/child-safeguarding-in-ctp_en.pdf
https://spherestandards.org/coronavirus/
http://pqtoolbox.cashlearning.org/
http://www.cashlearning.org/sector-specific-cash-transfer-programming/protection-1
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcashlearning.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D74f7b2471e270255e5194abb9%26id%3D4d396cc262%26e%3D944b6125eb&data=01%7C01%7C%7C74ae4270970a4d44b33908d7e20f1873%7Ca11de13374864b67a0480a11db0ab49f%7C0&sdata=CNGlH1wM0JRGCOsip%2BSWnG3UG526FGvwH%2BOtUrZyQqg%3D&reserved=0
https://docs.google.com/document/d/1Vk6ShfDS-_kVVGeGcNzFXhKLSMgK-VyDfa09ZkhWZOE/edit
http://www.cashlearning.org/thematic-area/gender-and-ctp
http://www.cashlearning.org/thematic-area/gender-and-ctp
http://www.cashlearning.org/thematic-area/gender-and-ctp
http://www.cashlearning.org/resources/library/1343-cash--voucher-assistance-and-gender--based-violence-compendium?keywords=&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgbvguidelines.org%2Fen%2Fcash-voucher-assistance-and-gbv-compendium-training-modules%2F&data=01%7C01%7C%7C10ff641c071c43c77b3008d7e23014de%7Ca11de13374864b67a0480a11db0ab49f%7C0&sdata=5pWcey6SunWZm3dseGSDBNLVbP5%2Bikdm4KtqlS7i7IA%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgbvguidelines.org%2Ffr%2Fptm-vbg-modulos-de-capacitacion%2F&data=01%7C01%7C%7C10ff641c071c43c77b3008d7e23014de%7Ca11de13374864b67a0480a11db0ab49f%7C0&sdata=rr8uYmHOzjjz8qlxf9KdODHMXHtyekLBI0BduuKEZX8%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgbvguidelines.org%2Ffr%2Fptm-vbg-modulos-de-capacitacion%2F&data=01%7C01%7C%7C10ff641c071c43c77b3008d7e23014de%7Ca11de13374864b67a0480a11db0ab49f%7C0&sdata=rr8uYmHOzjjz8qlxf9KdODHMXHtyekLBI0BduuKEZX8%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgbvguidelines.org%2Fes%2Fcompendio-de-asistencia-en-efectivo-y-vales-contra-la-violencia-por-razon-de-genero%2F&data=01%7C01%7C%7C10ff641c071c43c77b3008d7e23014de%7Ca11de13374864b67a0480a11db0ab49f%7C0&sdata=5YPIB%2FOX0hHj96pO%2F2E2nkxkDwtMaEOwHQEhIkQ4Qic%3D&reserved=0
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