
নারীর বিরুদ্ধে সব িংসতা এিিং ক াবিড- ১৯ সিংক্রান্ত তথ্য সিংগ্র  ঃ বসোন্ত  বি (Decision Tree)

আমরা  ক ন  তথ্য সিংগ্র   রবি এিিং তা
ব িাদ্ধি িযি ার  রা  দ্ধি?

 ী ধরদ্ধনর প্রশ্ন অদ্ধেষণ  রা ফলপ্রসূ    দ্ধি? 

বিদ্যমান তথ্য-উপাত্ত িযিহার করুন!

* বিদ্যমান জবিপগুবি থেকে তেয অকেষণ 
েরুন।

* পবিকষিা থেস থিের্ড গুবি বিকেষণ েরুন 
থোবির্ ১৯ এি সময় এিং তাি পূকিড ।

আপবন বে থ াপনীয়তা, 
িযাবি ত থ াপনীয়তা, এিং 

সমেডন বনবিত েিকত পাকিন?

সব ংসতাি জবিপ অেিা 
সাক্ষাতোকিি মাধ্যকম তেয সংগ্র  

েিা বনিাপদ্। 
গুরুত্বপূর্ ণ! 

ককাবিড ১৯ এর সময়, আগে, 

ও পগর কমাটকতজননারী

সবহিংসতার বিকার হগয়গেতা

ককিল্ মাত্র নারীগদ্র দদ্ি

চয়ন নমুনা সিংগ্রগহর মাধ্যগম
করা কেগত পাগর ।

সাক্ষাৎোিোিীিা   
বনিাপকদ্ িাব়িগুবি 
পবিদ্র্ডন  এিং 

িযবি ত ও থ াপনীয় 
সাক্ষাত্োকিি িযিস্থা 
েিকত পাকি না।

হ্য াঁ

নয

হ্য াঁ

নয

আমি মি সমহিংসতযর মিস্তযর

পমরিযপ এর ক্ষেত্রে পমরত্রেিযর

তথ্্ ি্যিহযর িরত্রত পযমর? 

(ক্ষেিন; পুমিশ প্রমতত্রিদন,ক্ষহল্প

িযইত্রন ক্ষ যন, ওআশ্রয়ত্রিন্দ্র

ক্ষথ্ত্রি প্রযপ্ত তথ্্ ) 

সমহিংসতযর মিস্তযর সিংক্রযন্ত তথ্্

সিংগ্রত্রহর জন্ আমি মি

ক্ষেমিত্র যন, ক্ষিযিযইি ক্ষ যন, িয

ইন্টযরত্রনে ি্যিহযর িত্রর

সযেযতিযর গ্রহন িরত্রত পযমর?

না । সমহিংসতয সিংক্রযন্ত ক্ষে ক্ষিযন জমরত্রপ নযরীত্রদর

অিংশগ্রহন, মিত্রশে িত্রর তযরয েখন মনপীড়নিযরী

ি্ক্তির সযত্রথ্ িযসযয় থ্যত্রি , তযর  ত্রি সমহিংসতয

আরও িযড়ত্রত পযত্রর এিিং অথ্িয মনম্ন িযত্রনর তথ্্

মদত্রত পযত্রর ।

প্রাথ্বমক েগিষর্ার বিকল্পগুবল ো

বনরাপদ্ এিিং প্রাসবিক তথ্য সরিরাহ

করগত পাগর :

*প্রযপ্তয এিিং সিংস্থযনসিূত্রহর পমরিততন

সযত্রপত্রে পমরত্রেিযগুমির ি্যমপিং।

* পমরত্রেিয সরিরযহিযরীত্রদর সযত্রথ্

সিংমেপ্তজমরপ িয িূি তথ্্ প্রদযনিযরীর

সযেযত্িযর(key informant interviews) 
পমরচযিনয িরুন।

* সমহিংসতযয় ক্ষিাঁত্রচ েযওয়য নযরীত্রদর

সযেযত্িযর ;  মনরযপত্তযর সযত্রথ্ এিিং সম্পূর্ ত

সম্মমতত্রত (ক্ষেিন, িমহিযত্রদর

সিংগঠনগুমিত্রত, স্বযস্থ্ত্রসিয িয

আশ্রয়ত্রিত্রন্দ্র) ।

সি ণদ্া নারীগদ্র বনরাপত্তাগক তথ্য

সিংগ্রগহরউপরপ্রাধ্ানয বদ্গত হগি !

নয

এটাকরা ঠিক

হগি না

এটা করা

ঠিক হগি না

হ্য াঁ

এটা করা ঠিক

হগি না

দ্রতু িূি্যয়ন এর ক্ষেত্রে প্রক্তি

প্রশ্ন সিংেুি িরয মি িযে তিরী

হত্রি (উদযহরর্ স্বরূপ, 

অন্ত্রদর সমহিংসতযর

অমিজ্ঞতয)?

না । এত্রেত্রে আিরয

িুঝত্রত পযরত্রিযনয ক্ষে

আিরয িী তথ্্ পযক্তি

।এেয িযে তিরী নয ।

এটা করা ঠিক

হগি না

অনগু্র  েকি বিস্তাবিত তকেযি জনয সংযুি 
বিফ থদ্খুন, ৩০ জনু ২০২০ ।

ক্ষিযমিড ১৯ এর প্রিযত্রি

সমহিংসতযর অমিজ্ঞতযর মিেত্রয়

জনসিংখ্য-মিমত্তি দ্রতু িূি্যয়ন

জমরত্রপ,আমি মিআত্ররয মিছু প্রশ্ন

সিংেুি িরত্রত পযমর?

অনযানয উৎস বিবি  তদ্ধথ্যর বিবিদ্ধত  
গ ৃীত সম্ভািয প্রদ্ধশ্নর উিরঃ
• প্রবতকিবদ্ত সব ংসতাি প্রেৃবত ,আোি, ও 

িয়াি তাি েী  থোন পবিিতড ন  কয়কে ?
• িযিহৃত থসিা িযিস্থাি থোন হ্রাস িা িৃবি 

থপকয়কে বে?
• পবিকষিাগুবি  িযি াকিি থক্ষকে এিং / িা  

বিন্নিাকি  সিিিা   কে বে এিং এটি বে 
বনিাপদ্ ও োযডেি?

জনসিংখ্যা বিবি  জবরদ্ধে গ ৃীত সম্ভািয 
প্রদ্ধশ্নর উিরঃ
• সব ংসতা েী  িৃবি থপকয়কে ?
• সব ংসতাি প্রেৃবত ,আোি, ও 

িয়াি তা েী পবিিবতড ত  কয়কে ?
• সব ংসতাি ঝুুঁ বে / প্রবতিক্ষামুিে  

বিষয়  েী পবিিবতড ত  কয়কে ?

এখাকন বে থোনও 
জাতীয় িের্াউন
আকে িা চিাচকিি 
থক্ষকে উকেখকযা য 
িাধ্া িকয়কে?

না । সমহিংসতযর মশিযর নযরীত্রদর অমত েুদ্র অিংশই পমরত্রেিয গ্রহন

িত্রর । সমহিংসতযর মিস্তযর পমরিযপ এর ক্ষেত্রে পমরত্রেিযর তথ্্

ি্িহযর িরয সঠঠি হত্রি নয । িরিং পমরত্রেিযর তথ্্ অন্যন্ প্রত্রশ্নর

ক্ষেত্রে িযে তির হত্রত পযত্রর ।

বিদ্যমান 
উোিসমু  

ব  
সাধারন 
প্রশ্নগুদ্ধলার 
উির বদ্দ্ধত 
োদ্ধর?


