
Social Protection for Improved Nutrition in the 
Context of Bangladesh

উন্নত পুিষ্টর জনয্ সামািজক সুরক্ষাঃ েপৰ্িক্ষত বাংলােদশ
MEDIA SENSITIZATION WORKSHOP ON FOOD AND NUTRITION SECURITY 

PRESS INSTITUTE BANGLADESH, DHAKA
AUGUST 24, 2020

পৰ্েফসর ড. েমাহাম্মদ িমজানুল হক কাজল, দািরদৰ্য্ ও সামািজক সুরক্ষা নীিত উপেদষ্টা
িমিটং দয্া আন্ডারিনউিটৰ্শন চয্ােলঞ্জ পৰ্কল্প, এফ.এ.ও



উপস্থাপনার িবষয়বস্তুঃ
জাতীয় সামািজক িনরাপত্তা েকৗশল ২০১৫
খাদয্ ও পুিষ্ট িনরাপত্তা
পুিষ্ট সংেবদনশীল সামািজক সুরক্ষা (এনএসএসিপ) 
সামািজক সুরক্ষা
সামািজক সুরক্ষা বয্বস্থার চয্ােলঞ্জ
পুিষ্ট সংেবদনশীল সামািজক সুরক্ষা কায র্কৰ্ম
সামািজক সুরক্ষা বয্বস্থায় পুিষ্ট সংেবদনশীল নীিত িবকল্পসমূহ
খাদয্ ও পুিষ্ট িনরাপত্তায় পুিষ্ট-সংেবদনশীল সামািজক সুরক্ষা 
উপসংহার

2



 বাংলােদশ সরকার ২০১৫ সােল জাতীয় সামা�জক িনরাপ�া েকৗশল �হণ
কের।

 জাতীয় সামা�জক িনরাপ�া েকৗশেল িবদ�মান সামা�জক সুর�া ব�ব�া
পুনগ �ঠন করার লে�� জীবন-চ�প�িতঅ�ভ� �� করা হেয়েছ।

 সামা�জক িনরাপ�া েকৗশল ব�ব�ার িবিভ� দুব �লতা িচি�ত করা হেয়েছ।

 েস�েলা হে� - দুব �ল নজরদাির ও পয �েব�েণর কারেণ উপকারেভাগী
িনব �াচেনর ে�ে� ৈ�ততা (অ�ভ� ��� বা বজ�ন) পিরহার সং�া� ত্��ট,

 অথ �বহ �ভাব স�ৃ�েত �েয়াজনীয় অেথ �র ত�লনায় হ�া�িরত অথ � বা
ভাতার পিরমােণর মেধ� পাথ �ক�,

 বা�বায়নকারী ম�ণালয় ও �িত�ানসমুেহর মেধ� সম�েয়র অভাব, পিরিধ
ও �সাের ��তা

 এবং িশ�, বয়� ও �িতব�ীেদর জন� �দ� ভাতার পিরমােণ উে�খেযাগ�
মা�ায় অ�ত�লতা।

জাতীয় সামা�জক িনরাপ�া েকৗশল ২০১৫



খাদয্ ও পুিষ্ট িনরাপত্তা

 খাদয্ মানুেষর েমৗিলক অিধকারসমূেহর মেধয্ অনয্তম।

 গণপৰ্জাতন্তৰ্ী বাংলােদেশর সংিবধােনর ১৫(ক) অনুেচ্ছদ অনুযায়ী রােষ্টৰ্র েমৗিলক দািয়তব্
সকল নাগিরেকর খােদয্র েমৗিলক চািহদা পূরেণর বয্বস্থা করা।

 এছাড়া সংিবধােনর ১৮(1) অনুেচ্ছেদ জনগেণর পুিষ্টর স্তর উন্নয়ন ও জনসব্ােস্থয্র
উন্নিতসাধনেক রােষ্টৰ্র পৰ্াথিমক দািয়তব্ িহেসেব গণয্ করা হেয়েছ।

 সকল সমেয় সকল নাগিরেকর কম র্ক্ষম ও সুস্থ জীবন যাপেনর পৰ্েয়াজেন খাদয্ ও পুিষ্ট
িনরাপত্তা অজর্েন বাংলােদশ সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ।

 বাংলােদশ সরকার জািতসংেঘর েটকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষয্সমূেহর সােথ িমল েরেখ
২০৩০ সােলর মেধয্ দািরেদৰ্য্র অবসান (এসিডিজ-১), ক্ষুধার অবসান, খাদয্ িনরাপত্তা ও
উন্নত পুিষ্টমান (এসিডিজ-২) অজর্েন পৰ্িতশৰ্ুিতবদ্ধ।



What is Social Protction
Social protection is concerned with protecting and helping those who are poor and 
vulnerable, such as children, women, older people, people living with disabilities, 
the displaced, the unemployed, and the sick.

Social protection is commonly understood as “all public and private initiatives that 
provide income or consumption transfers to the poor, protect the vulnerable against 
livelihood risks and enhance the social status and rights of the marginalised; with 
the overall objective of reducing the economic and social vulnerability of poor, 
vulnerable and marginalised groups”

Functions of Social Protection

1. Protective: providing relief from deprivation (e.g. income benefits, state 
pensions)

2. Preventative: averting deprivation (e.g. savings clubs, social insurance)

3. Promotive: enhancing incomes and capabilities (e.g. inputs)

4. Transformative: social equity and inclusion, empowerment and rights (e.g. 
labour laws)
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পুিষ্ট সংেবদনশীল সামািজক সুরক্ষা
(এনএসএসিপ) 

িদব্তীয় জাতীয় পুিষ্ট কম র্-পিরকল্পনা (২০১৬-
২৫) এবং

পুিষ্ট সংেবদনশীল খাদয্ বয্বস্থা উন্নয়েন িদব্তীয়
রাষ্টৰ্ীয় িবিনেয়াগ পিরকল্পনা (২০১৬-২০) 
দিলল -দব্েয়

বাংলােদেশ পুিষ্ট সংেবদনশীল পদ্ধিতর
পৰ্েয়াজনীয়তা সুস্পষ্টভােব উেল্লখ রেয়েছ ।



 জািতসংেঘর খাদয্ ও কৃিষ সংস্থা’র মেত অপুিষ্ট েমাকােবলার
পৰ্ধান েকৗশল সামািজক সুরক্ষা।

 কারণ খাদয্ িনরাপত্তাহীনতা এবং অপুিষ্ট’র অনয্তম কারণ
হেচ্ছ দািরদৰ্য্।

 বাংলােদেশ বতর্মােন অপুিষ্টজিনত কারেণ শারীিরক বৃিদ্ধ
বয্াহত হওয়া িশশুর সংখয্া মধয্ নবব্ই দশেকর তুলনায় কেম
পৰ্ায় অেধ র্েক েনেম এেসেছ। তবুও েমাট িশশুেদর পৰ্ায় এক-
তৃতীয়াংশ এখনও এেত আকৰ্ান্ত রেয়েছ (িবিডএইচএস,
২০১৭-২০১৮)। যা িশশুেদর সংখয্ার িদক েথেক িবেশব্
সেব র্াচ্চ।

 শহর এলাকায় ৫ বছেরর কম বয়সী িশশুেদর ২৬ শতাংশ
পিরিমত ও গুরুতরভােব আকৰ্ান্ত এবং বিস্ত-এলাকায়
আকৰ্ােন্তর সংখয্া শহেরর অনয্ এলাকার েথেক পৰ্ায় িদব্গুণ
(ইউিনেসফ, ২০১৬) পয র্ােয় রেয়েছ।

সামািজক সুরক্ষা



50.1
48.9

40

31.5

24.3

54.5
52.3

43.8

35.2

26.4
27.8

35.2

28.4

21.3
18.9

35.2 34.3

25.1

17.6

12.9

39.5 39.5

28.6

21.1

14.9
13.7 13.7 14.6

7.7 7.6

0

10

20

30

40

50

60

1995-96 2000 2005 2010 2016

Pe
rc

en
t

Survey Year

Head Count Rate of Incidence of Poverty (CBN Method)

Upper Poverty Line National Upper Poverty Line Rural Upper Poverty Line Urban
Lower Poverty Line National Lower Poverty Line Rural Lower Poverty Line Urban



সামািজক সুরক্ষা বয্বস্থার চয্ােলঞ্জ
সামািজক সুরক্ষা বয্বস্থা নতুন িকছু চয্ােলেঞ্জর সমু্মখীন হেচ্ছ

 কৰ্মবধ র্মান বয়স্ক জনসংখয্া বৃিদ্ধ

 পিরবােরর মেধয্ পৰ্চিলত ধারার যত্ন-বয্বস্থায় দুব র্লতা বৃিদ্ধ

 অিভবাসন এবং শহরায়ন

 শক – আিথ র্ক , সাস্থয্, পিরেবশ ইতয্ািদ

এ কারেণ এমন একিট সামািজক সুরক্ষা বয্বস্থার পৰ্েয়াজন হেব যা সহনশীলতা ৈতির
করেব।

একই সােথ দুেয র্াগকালীন সমেয় দৰ্ুত সাড়া পৰ্দানসহ এতদসংিশ্লষ্ট সমসয্াগুেলা েথেক
মুিক্তলােভ েটকসই এবং দীঘ র্-েময়াদী সমাধান িদেত সক্ষ্মম হেব।



সামািজক সুরক্ষা এবং সামািজক ক্ষমতায়ন কম র্সুিচ িনেয় গিঠত গণপৰ্জাতন্তৰ্ী বাংলােদশ
সরকােরর সামািজক িনরাপত্তা েবষ্টনী (েসয্াশাল েসফিট েনট) কায র্কৰ্ম এর সংিক্ষপ্ত রূপ
হল এসিপিপ ।

জাতীয় সামািজক িনরাপত্তা েকৗশল পুনগ র্ঠেনর অংশ িহেসেব এসিপিপ বাস্তবায়নকারী
২৩িট মন্তৰ্ণালয় ও সংস্থােক পাঁচিট িবষয়িভিত্তক দেল ভাগ করা হেয়েছ।
পাঁচিট িবষয়িভিত্তক দল হেচ্ছ –

(1) সুরক্ষা ভাতা -েনতৃেতব্ রেয়েছ সমাজকলয্াণ মন্তৰ্ণালয়,
(2)খাদয্ িনরাপত্তা এবং দুেয র্াগকালীন সহায়তা -েনতৃেতব্ রেয়েছ খাদয্ মন্তৰ্ণালয়,
(3)সামািজক বীমা-েনতৃেতব্ রেয়েছ অথ র্ মন্তৰ্ণালয়,
(4) শৰ্ম এবং জীিবকা িনব র্ােহ িবিনেয়াগ -েনতৃেতব্ রেয়েছ দুেয র্াগ বয্বস্থাপনা ও তৰ্াণ

মন্তৰ্ণালয়; এবং
(5)মানব উন্নয়ন এবং সামািজক ক্ষমতায়ন -েনতৃেতব্ রেয়েছ পৰ্াথিমক ও গণিশক্ষা

মন্তৰ্ণালয়।



পুিষ্ট সংেবদনশীল সামািজক সুরক্ষা কায র্কৰ্ম

পুিষ্ট-সম্পিকর্ত িবেশষািয়ত কায র্কৰ্ম সাধারণত অপুিষ্ট’র তাৎক্ষিণক কারণসমূহেক িচিহ্নত কের কাজ কের। েযমন-
পিরপূরক খাদয্ ও তা খাওয়ােনার অভয্াস িনেয় কাজ করা।

এছাড়া পুিষ্ট-সম্পিকর্ত এই িবেশষািয়ত কায র্কৰ্মসমূহ অপুিষ্টর অন্তিন র্িহত কারণ িচিহ্নত কের িবস্তৃত পদেক্ষপ গৰ্হণ
কের থােক, যা সামািজক সুরক্ষায় ভূিমকা রােখ।

েটকসই ও অথ র্বহ ফলাফল লােভর জনয্ িবেশষািয়ত পুিষ্ট কায র্কৰ্েমর একিট পৰ্েয়াজনীয় পিরপূরক হেচ্ছ পুিষ্ট
সংেবদনশীল সামািজক সুরক্ষামূলক পদেক্ষপ।

সামািজক সুরক্ষা কায র্কৰ্মেক পুিষ্ট সংেবদনশীল করেত িনেম্নাক্ত পদ্ধিতসমূহ সাহাযয্ করেবঃ

১) পুিষ্টগতভােব দুব র্ল জনেগাষ্ঠীেক লক্ষয্ কের িবেশষভােব পৰ্জনন সক্ষম নারী, মাতৃগভর্ েথেক শুরু কের দুই বছর
(পৰ্থম ১০০০ িদন) বয়সী িশশু এবং বয়ঃসিন্ধকালীন েমেয়েদর পৰ্িত নজর িদেয় কাজ করা;

২) সামািজক সুরক্ষা কম র্সূিচেত পুিষ্ট িশক্ষার অন্তভু র্িক্ত ও পৰ্চার;
৩) পুিষ্টর উেদ্দশয্ ও িনেদ র্শক সূচকসমূহেক সামািজক সুরক্ষা কম র্সূিচেত সংযুক্ত করা; এবং
৪) পৰ্াথিমক েসবা (েযমন- িশক্ষা, সব্াস্থয্, এবং পািন ও পিরচ্ছন্ন সব্াস্থয্িবিধ) েসবাসমূেহর মেধয্ সংেযাগ সাধন কের

এগুেলােক অিধকতর শিক্তশালী করা ।



সামািজক সুরক্ষা বয্বস্থায় পুিষ্ট সংেবদনশীল নীিত িবকল্পসমূহ
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 আন্তজর্ািতক খাদয্ নীিতমালা গেবষণা পৰ্িতষ্ঠান (IFPRI) এবং িবশব্ খাদয্ কম র্সূিচ (WFP) কতৃর্ক ২০১৬ সােল
পৰ্কািশত গেবষণায় েদখা িগেয়েছ েয, মািসক ১,৫০০ টাকা নগদ ভাতার পাশাপািশ উচ্চ মানসম্পন্ন আচরণ
পিরবতর্নমূলক কম র্সূিচ (িবেহিভয়ার েচঞ্জ কিমউিনেকশন) িশশুর পুিষ্টর অবস্থােক পৰ্ভািবত করার জনয্ অপিরহায র্।

 িনয়িমত ও িনভর্রেযাগয্ ভাতা পৰ্দান কম র্সূিচ ক্ষুধা িনরসেনর জনয্ পুিষ্টসম্পন্ন ও সব্াস্থয্কর খাদয্ কৰ্েয়র পাশাপািশ
পৰ্েয়াজনীয় কয্ােলাির গৰ্হেণর েক্ষেতৰ্ সুেযাগ বৃিদ্ধ করেত পাের।

 এ ধরেণর পদ্ধিত এসিপিপ’র (েযমন -িশশু সুিবধা পৰ্কল্প, বয়স্ক ভাতা এবং শহের বসবাসকারী দিরদৰ্েদর উন্নয়ন
কায র্কৰ্ম) আওতায় পিরচািলত িকছু িনব র্ািচত কম র্সূিচর সােথ সিঠকভােব সমৃ্পক্ত করা হেল তা দুব র্ল জনেগাষ্ঠীর
পুিষ্ট অবস্থার উন্নয়নেক পৰ্ভািবত করেত সক্ষম হেব।

 এই পিরমাণ টাকা বাংলােদেশর গৰ্ােমর একিট দিরদৰ্ পিরবােরর গড় মািসক খরেচর ২৫ শতাংেশর সমান; এিট
IFPRI-WFP টৰ্ান্সফার মডািলিট িরসাচ র্ইিনিশেয়িটভ দব্ারা পরীক্ষাকৃত এবং পরীক্ষার ফলাফেল েদখা
িগেয়েছ এই টাকা িশশুর অপুিষ্টজিনত কারেণ বাধাপৰ্াপ্ত শারীিরক বৃিদ্ধর পিরমাণ দুই বছের ৭.৩ শতাংশ কমােত
েপেরেছ ।

 িশশু সুিবধা পৰ্কল্প (চাইল্ড েবেনিফট িস্কম - িসিবএস) ২০১৯ সােল শুরু হওয়ার কথা এবং এিট শূনয্ েথেক চার
বছর বয়সী ৭৫ লক্ষ িশশুেক লক্ষয্মাতৰ্ায় েরেখেছ ।



সামািজক সুরক্ষা বয্বস্থায় পুিষ্ট সংেবদনশীল নীিত িবকল্পসমূহ

সামািজক সুরক্ষা কম র্সূিচসমূেহর িবেশ্লষেণ েদখা িগেয়েছ সরকার পিরচািলত
কম র্সূিচর মেধয্ সাতিট কম র্সূিচেত উেল্লখেযাগয্ভােব পুিষ্ট সংেবদনশীল পদ্ধিত
বয্বহার করা হেয়েছ ।
সাতিট কম র্সূিচ হেচ্ছ –

(1) অিতদিরদৰ্ নারীেদর জনয্ মাতৃতব্কালীন ভাতা কম র্সূিচ; 

(2) শহেরর িনম্ন-আেয়র স্তনয্দানকারী মােয়েদর ভাতা পৰ্দান কম র্সূিচ; 

(3) ঝুিঁকপূণ র্জনেগাষ্ঠীর উন্নয়েন িবিনেয়াগ কম র্সূিচ; 

(4) স্কুল িফিডং কম র্সূিচ

(5) হতদিরদৰ্ জনেগাষ্ঠীর কম র্সংস্থােনর সুেযাগ সৃিষ্টমূলক কম র্সূিচ; 

(6) শহর িভিত্তক সব্াস্থয্ ও পুিষ্ট সহায়তা; এবং

(7) নারীেদর কম র্সংস্থােনর সুেযাগ ও উৎপাদনশীলতা বৃিদ্ধ।



খাদয্ ও পুিষ্ট িনরাপত্তায় পুিষ্ট-সংেবদনশীল সামািজক সুরক্ষা

উেদয্াগসমূহ

১. সরকাির খাদয্ িবতরেণর সিঠক সমেয় সিঠক স্থােন সময়মত বাস্তবায়েনর জনয্ পৰ্েয়াজনীয় বয্বস্থা গৰ্হণ;

২. সরকাির খাদয্ বয্বস্থাপনােক বািণিজয্ক আমদািনর সােথ সমিনব্ত কের সময়মত ও দৰ্ুততার সােথ দুেয র্াগ েমাকােবলা

৩. সরকাির খাদয্ িবতরণ বয্বস্থায় মজুতকৃত খাদয্পেণয্র গুনগত মান সংরক্ষণ ও িনয়ন্তৰ্েণর বয্বস্থা গৰ্হণ;

4. খাদয্পণয্ মজুত এবং কৃিতৰ্মভােব খাদয্ সংকট সৃিষ্ট িনরুৎসািহতকরণ ও উপযুক্ত আইিন িবিধিবধান চালুকরণ;

5. িনয়িমতভােব খাদয্ শেসয্র অভয্ন্তরীণ উৎপাদন, বাজার মূলয্, মজুদ এবং আমদািনর পিরিস্থিত পিরবীক্ষণ;

6. সাশৰ্য়ী মূেলয্ খাদয্শসয্ িবকৰ্েয়র মাধয্েম দিরদৰ্ ও অরিক্ষত েভাক্তােদর খাদয্ িনরাপত্তা ও কৰ্য়ক্ষমতা বৃিদ্ধকেল্প েযৗিক্তক
পয র্ােয় মূলয্ সহায়তা পৰ্দান।

দুেয র্াগ-পৰ্বণ, দুগ র্ম অঞ্চল এবং দুঃস্থ জনেগাষ্ঠীেক গুরুতব্ িদেয় জীবনচকৰ্বয্াপী পুিষ্ট-সংেবদনশীল
সামািজক সুরক্ষা পৰ্ািপ্তর সুেযাগ বৃিদ্ধকরণ

সরকাির খাদয্শসয্ মজুদ ও িবতরণ বয্বস্থাপনা উন্নিতকরণ



দুেয র্াগ পৰ্শমনমূলক উেদয্াগ গৰ্হেণর মাধয্েম দুেয র্াগ পৰ্িতেরাধ, পুনব র্াসন ও 
েমাকােবলা বয্বস্থার উন্নয়ন

উেদয্াগসমূহ
১. শসয্, মৎসয্ ও পৰ্ািণজ উৎসজাত খাদয্ উৎপাদন বৃিদ্ধ এবং লাগসই পৰ্যুিক্তর পৰ্েয়াগসহ কৃিষ বয্বস্থার িস্থিতশীলতা

বৃিদ্ধকরণ;
২. সকল দিরদৰ্ পিরবােরর েক্ষেতৰ্ দুেয র্ােগর িবরূপ পৰ্ভাব েমাকােবলার সামথয্র্ বৃিদ্ধ;
3. সরকারী খাদয্ মজুত এবং দুেয র্াগ পীিড়তেদর মােঝ দৰ্ুততার সােথ িবতরণ;
৪. দুেয র্াগ-আকৰ্ান্ত জনেগাষ্ঠীর জনয্ িবেশষত নারী, বৃদ্ধ ও িশশুেদর গুরুতব্ িদেয় আপদকালীন সমেয় বাসস্থােনর

বয্বস্থাসহ িনরাপদ খাবার পািন ও সু-সব্াস্থয্ বয্বস্থার িনশ্চয়তা পৰ্দান এবং
৫. পুিষ্টগত িদক িদেয় অরিক্ষত জনেগাষ্ঠীেক গুরুতব্ িদেয় জাতীয় সুরক্ষা েকৗশেলর লক্ষয্ িনধ র্ারণ বয্বস্থা

িনিশ্চতকরণ।



অসমথ র্ ও বাস্তুহারাসহ অভীষ্ট ও দিরদৰ্ জনেগাষ্ঠীর জনয্ সামািজক সুরক্ষা ও 
িনরাপত্তা েবষ্টনী কম র্সূিচ শিক্তশালীকরণ

উেদয্াগসমূহ
1. অরিক্ষত ও অনগৰ্সর এলাকায় বসবাসরত অসমথ র্ ও বাস্তুহারা জনেগাষ্ঠীর জনয্ জীবনচকৰ্িভিত্তক

সামািজক িনরাপত্তা ও সুরক্ষা েবষ্টনী শিক্তশালীকরণ;
2. পুিষ্টর িদক েথেক অরিক্ষত দল িবেশষত: মা ও িশশুেদর জনয্ পুিষ্ট-সংেবদনশীল খাদয্ সমৃদ্ধকরণ

কম র্সূিচসহ যথাযথ ধরেণর সামািজক িনরাপত্তা কম র্সূিচ পৰ্বতর্ন ও বাস্তবায়ন;
3. েমৗসুিম অভােবর সমেয় দিরদৰ্ জনেগাষ্ঠীর জনয্ সামািজক সুরক্ষা েবষ্টনীর মাধয্েম পয র্াপ্ত খাদয্ পৰ্ািপ্ত

িনিশ্চতকরণ;
4. সামািজক িনরাপত্তা কম র্সূিচর সােথ কৃিষ উন্নয়ন, আয় বৃিদ্ধ, ক্ষুদৰ্ বয্বসা এবং ক্ষুদৰ্ বয্বসা উন্নয়েনর

উেদয্াগসমূেহর যথাযথ সমনব্য়সাধন ও সহেযািগতা পৰ্ািপ্ত িনিশ্চতকরণ।



উপসংহার

 সামািজক সুরক্ষা কম র্সূিচ (এসিপিপ) দিরদৰ্েদর েমৗিলক েসবা পৰ্ািপ্তর সুেযাগ বৃিদ্ধ কের (েযমন- পৰ্ধান
পৰ্ধান েসবার জনয্ িফ মওকুফ, স্কুেল উপবৃিত্ত এবং পিরবহন খরচ পৰ্দান ইতয্ািদ)।

 িকন্তু যিদ েসবা পৰ্ািপ্তর সুেযাগ ও েসবার মান সহজলভয্, যথাযথ বা যেথষ্ট পিরমােণ না হয় তাহেল মানব
উন্নয়েনর জনয্ যতটা পৰ্েয়াজন সামািজক সুরক্ষা কম র্সূিচ েতমন অবদান রাখেত পারেব না।

 সামািজক সুরক্ষা কায র্কৰ্ম পুনগ র্ঠেনর পাশাপািশ েমৗিলক েসবার মান উন্নয়ন এবং সাব র্জনীন সহজলভয্তা
িনিশ্চত করার লেক্ষয্ সরকাির অথ র্ায়েনর পিরমাণ বৃিদ্ধসহ নীিত িনধ র্ারকগেণর মেনােযাগ আরও বাড়ােত
হেব।

 সব্াস্থয্ েসবা, পিরচ্ছন্নতা এবং িশশুর যত্ন ও েসবা পুিষ্ট’র ফলাফলেক সরাসির পৰ্ভািবত কের। এসকল
িবষয়েক সামািজক সুরক্ষা কম র্সূিচসমূেহর সােথ সমিনব্ত করেত হেব।

 মানব উন্নয়ন এবং পুিষ্ট’র ফলাফল বৃিদ্ধ করেত হেল সংিশ্লষ্ট সকল েসবার সহজলভয্তা, পিরিধ এবং
পৰ্চার বয্বস্থােক আরও উন্নত করেত হেব।
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Gendered impacts of COVID-19 and social protection responses in rural areas
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 Inclusion of persons with disabilities in social protection for COVID-19 
recovery and beyond1 September, 2020 - 19:30
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