
 
 
 

 

তীব্র ডায়রিয়া বিষয়ক আল াচনা:  
হাইবিন প্রাল াটি, স্বাস্থ্যক ী ও প্ ারি াইজািলেি জনয একটি সহারয়কা 

 
 
 

 

তীব্র ডায়বিয়া/ কলেিা সম্পলকে  বকছু গুরুত্বপূর্ে তথ্য: 
• তীব্র ডায়রিয়া/কল িা রি  পাত া পায়খানা (প্িারহঙ্গা: গা- া ারন) এিং ির সহ প্েখা প্েয়। পায়খানা 

ভালতি প্েনাি  লতা প্েখায় । 
• এলত আক্রান্ত িযরি খুি সহলজই সুস্থ্ হলয় উঠলত পালিন রকন্তু এই প্িাগ খুি সহলজ ছরিলয় পরি। তীব্র 

ডায়রিয়া/কল িা প্েলক প্সলি ওঠাি সিবলেষ্ঠ উপায় হল া,যত শীঘ্র সম্ভি যথ্াযথ্ রচরকৎসা কিালনা। 
• প্য প্কালনা  ানুলেি তীব্র ডায়রিয়া/কল িা হলত পালি রকন্তু সকল ই এ প্িাগ প্েলক সসু্থ্  হলয় উঠলত পালিন। 

এ প্িাগ ররতলিাধ কিা যায়। তীব্র ডায়রিয়া/কল িা প্েখা রেল  এি রিস্তাি প্িাধ কিলত এিং এলক অনযরক 
িাাঁচালনাি জনয সক লক র ল  বিলে কাজ কিলত হলি। 
 
 
 
 
 

পদ্ধরত: তীব্র ডায়রিয়া/কল িা (Acute Watery Diarrhoea  িা প্িারহঙ্গা ভাোয়: আিা প্িআইিা ) ররতলিাধ ও 
দ্রুত রচরকৎসা রনরিত কিলত কর উরনটি/জনলগাষ্ঠীি  ানুেলক শুধু াত্র এক ুখী িাতব া রেলয় যাওয়াই যলেষ্ট নয়। 
হাইরজন রল াশন প্টকরনকযা  ওয়ারকব ং গ্রুপ  - HP TWG  কততব ক সুপারিশকত ত পদ্ধরতটি হ  িযরি এিং 
কর উরনটিি সলঙ্গ আল াচনা কিা এিং সক  কর উরনটি রভরিক ে গুবেপ্ক রনম্নর রখত কাজগুবে কিলত উৎসারহত 
কিা  : 

➔ শুনুন প্য তীব্র ডায়রিয়া/কল িা সম্পলকব কর উরনটিি  ানুলেি রকত ত আশঙ্কা ও েরুিন্তাগুবে রক 
রক?  

➔ এই পাতায় রেি পিা শবগুর  িযািহাি কলি কর উরনটিি সেসযলেি সালে আল াচনা করুন। 
এছািাও ররতটি পরিিালিি কাছ রথ্লক রিলন বনন প্য এই পিা শবগুবে অনুসিণ কিলত তালেি 
রক রক স সযা িলয়লছ।  

➔ জনলগাষ্ঠীি সালে সুসম্পকব  গলি তু ুন। এ জনয তালেি সালে রনয়র ত প্েখা সাক্ষাৎ ও 
প্যাগালযাগ করুন, যালত স লয়ি সালে সালে পরিিতব ন আনা সহজ হয়। রলতযক পরিিাি ও 
িযারিি চারহো ও স সযা অনুযায়ী রাসরঙ্গক তেয রেন।  

এই পিা শবগুর  অনুসিণ কিলত প্কালনা িি স সযা প্েখা রেল  আপনাি সপুািভাইজািলক প্সই সম্পলকব  অিগত 
করুন, যালত তািা প্সই সম্পলকব  HP TWG-প্ক জানালত পালি এিং প্সই স সযাগুবে স াধান কিরত পালি। 

দ্রষ্টব্য:  এটি প্কালনা "িাতব া রনলেব রশকা" নয় এিং জনলগাষ্ঠী/পরিিালিি কালছ উচ্চকলে পলি প্শানালনাি জনয িরচত 
হয়রন, িিং এখালন এ ন রকছু গুরুত্বপূণব রিেয় বনলয় আলোচনা কিা হলয়লছ, প্যগুর  আল াচনায় কিা িহািিয 
যায় ।  এই আল াচনাগুর  যতটা সম্ভি অংশগ্রহণ ূ ক হলি এিং এলত রলনািলিি জনয স য় িিাদ্দ িাখলত হলি। 



 

 
তীব্র ডায়বিয়া/কলেিা বকভালি সংক্রাবিত হয়াি গুরুত্বপরূ্ে তথ্য: 
তীব্র ডায়বিয়া/কলেিা সংক্রাবিত হয় পাবন, খািাি  অথ্িা হাত রথ্লক; যবে তা িে িূলেি সংস্পলেে আলে। অবনিাপে 
পাবন পান ও খােয ততিীি রেলে অবনিাপে পাবন িযিহাি, সংক্রাবিত হালতি সিাসবি সংস্পলেে, রযিন- হাত িেিলূেি 
সংস্পেে এলেলছ, এিন কালিা সালথ্ হাত রিোলনা, সংক্রাবিত রনাংিা হাত বেলয় খািাি গ্রহন অথ্িা িো িাবছি 
িাধ্যলি এই রিাগটি সংক্রাবিত হলত পালি। তাছাড়া রকান আক্রান্ত িযাবিি রেহ বনগেত তিে পোথ্ে রযিন: িে/িেু 
িা িবিি িাধ্যলিও তীব্র ডায়বিয়া সংক্রাবিত  হলত পালি। এফ ডায়াগ্রালিি (F-Diagram) এ ডায়বিয়া সংক্রািলনি 
প্রধ্ান কািনগুবেি সংবেপ্ত বিিিন রেয়া হলয়লছ। 
 

আর  রকভালি রনলজলক এিং আ াি পরিিািলক তীব্র ডায়রিয়া//কল িা প্েলক িক্ষা কিলত 
পারি? 
 
কথাবার্তা শুরু করার জনয্ আপনন যা করতর্ পাতরন 
 

• ৩ পাইে সটিে ং (3 pile sorting) – তীব্র ডায়বিয়াি/কলেিাি েেলর্ি িনয ‘হাাঁ’, ‘না’ এিং ‘অবনবিত’ 
পাইেস  (তীব্র/ডায়বিয়াি IEC pack রেখুন)। 

• রভাটোন অনবুেেন– েের্ এিং উপসগে গুবে রেখান, িা এগুবে িাস্তবিক প্রেেেন করুন এিং 
অংেগ্রহর্কািীলেি হযাাঁ িা না রভাট বেলত িেুন. প্রবতবক্রয়াগুবে িানাি রচষ্টা করুন - অংেগ্রহর্কািীিা 
রকন এিনভালি ভালিন? কালিা এই েের্গুবে থ্াকলে তািা কী কিলিন? 

গুরুত্বপূণব তেয: 

• রনরিত করুন প্য আপরন এিং আপনাি পরিিালিি সকল  রনিাপে 
পারন পান কিলছন।  

• টযাপ প্েলক সংগতহীত পারন প্লারিন দ্বাি পরিলশারধত এিং পালনি 
জনয রনিাপে। 

• ন কূপ প্েলক সংগতহীত পারন অিশযই প্লারিন (প্িারহঙ্গা: প্লালিারকন) 
দ্বািা পরিলশাধন কিলত হলি। 

• রনিাপে পারন ঢাকনাযুি পরিষ্কাি পালত্র সংগ্রহ ও সংিক্ষণ কিা 
হলে 

• রনরিত করুন প্য রশশুিাসহ আপনাি পরিিালিি সকল  েযাবিন  
িযিহাি কিলছন। 

• প্ছাট রশশুলেি      যরিলন  প্ে ুন। 
• তীব্র ডায়রিয়া/কল িা    প্েলক ছিায়,    ভালতি রফনাি  ত 

না হল  ও তা প্েলক ছিালত পালি।  
• প্খা া জায়গায়   তযাগ িন্ধ কলি এই প্িালগি রিস্তাি রিাধ্ কিা 

যায়।   

তীব্র ডায়বিয়া/কলেিা বিষয়ক  বতনটি গুরুত্বপূর্ে স্বাস্থ্য সলচতনতা িাতে া  
 

➔ যত সম্ভি হাত রধ্ায়া উবচত (িেুত খািাি আলগ/ খািাি প্রস্তুবতি আলগ, িেতযলগি পলি) 
➔ রকিে পবিলোবধ্ত পাবন পান কিা উবচত  
➔ তীব্র ডায়বিয়া /কলেিায় আক্রান্ত সলেহভািন িযাবিলক যত তাড়াতাবড় সম্ভি স্বাস্থ্যলকলে যাওয়া 

উবচত 

প্লারিন রেলয় েইুভালি পারন রিশুদ্ধ 
কিা প্যলত পালি: 

পারন রিতিণ প্কলে একজন এনরজও 
ক ী িা জনলগাষ্ঠীি সেসসয কততব ক 
িারিলত এযাকুয়া টযাি   (প্িারহঙ্গা 
ভাোয়: োরন-সাে-গলিালে প্িারি) 
িযিহাি কলি।  এযাকুয়া টযাি  
রকভালি িযিহাি কিলত হয় তা 
জানলত এযাকুয়া টযাি  তেয রনলেব রশকা 
প্েখুন। 



 
 
 

 

• রনরিত করুন প্য রনলচি কাজগুবে কিাি আলগ/পলি আপনাি পরিিালিি সকল  হাত সািান বেলয় ধুলেন: 
 

➔ খাওয়াি আলগ 
➔ রশশুি    পরিষ্কাি কিাি পলি  
➔ রশশুলেি খাওয়ালনাি আলগ 
➔  যারিন িযিহাি কিাি পলি 
➔ খািাি ততরি কিাি আলগ 

 

• ে  ূ  ও শাকসিরজ পরিষ্কাি পারন রেলয় ধুলয় রনন এিং খাওয়াি আলগ প্খাসা ছারিলয় রনন িা ভাল াভালি 
িান্না কলি রনন। 

• িাজাি প্েলক ে  ূ , শাকসিরজ,  াছ- াংস প্কনাি স য় প্েলখ রনন প্য রিলক্রতা আপনালক পরিলিশন কিাি 
আলগ হাত ধুলয় রনলয়লছন এিং খাওয়াি আলগ  রনরিত করুন প্য এগুবে ভাল াভালি িান্না কিা হলয়লছ এিং 
সঠিকভালি সংিক্ষণ কিা হলয়লছ।  

 

কথ্ািাতে া শুরু কিাি িন য আপবন যা কিলত পালিন 
 

সংক্রির্ পথ্ এিং িাধ্াগুবে এক্সললাি করুন: তীব্র কলেিা/ডায়বিয়াি IEC পযাকটি িযিহাি কলি, 
অংেগ্রহর্কািীলেি এিন ছবি বনিোচন কিলত িেুন যা রেলখ রিাঝা যায় তীব্র ডায়বিয়া/কলেিা আিালেি রেলহ 
বকভালি প্রলিে কিলত পালি। সালপাটে  গ্রুপগুবে তালেি বনি ঘলি এিং প্রবতলিেীলেি সালথ্ প্রবতলিাধ্ রিািোি 
কিলত পালি এিন উপায় সন্ধালনি িনয সহায়তা করুন। 
রেশবন : এযাকুয়াটযাি এিং সািালনি যথ্াযথ্ িযিহাি এিং হযান্ড ওয়াবেং যথ্াযথ্ উপায় প্রেেেন করুন। 

 
আর  অেিা আ াি পরিিালিি প্কউ যরে তীব্র ডায়রিয়া/কল িা আক্রান্ত হয় তাহল  রক 
কিলত হলি? 

গুরুত্বপূণব তেয: 

• প্য প্কালনা  ানুলেি তীব্র ডায়রিয়া/কল িা হলত পালি - আপনাি িা আপনাি ররয়জলনি তীব্র ডায়রিয়া/কল িা 
হল   জ্জাি রকছু প্নই - ঠিক স লয় রচরকৎসা কিা হল  সকল ই এ প্েলক সসু্থ্ হলয় উঠলিন। 

• যরে প্কউ অসুস্থ্ হলয় পলি, তাহল  তালক সালে সালে খাওয়াি সযাোইন  (প্িারহঙ্গা: প্েসসা / প্স াইন)/ িণ-
রচরনি দ্রিণ (ওআিএস) প্খলত রেন।  স্বাস্থ্যলকলে যাওয়াি আগ পযবন্ত খাওয়াি সযা াইন খাওয়া চার লয় প্যলত 
হলি। কর উরনটি স্বাস্থ্যক ীি কাছ প্েলক আপরন খাওয়াি  ইনোসযা সংগ্রহ কিলত পািলিন। 

• যরে আপরন  লন কলিন প্য আপনাি রশশুি তীব্র ডায়রিয়া/কল িা হলয়লছ তাহল  শিীি প্েলক হািালনা তিল ি 
ঘাটরত পূিণ কিলত িুলকি েধু খাওয়ালনা চার লয় যান এিং আপনাি রশশুলক সালে সালে রলরনলক রনলয় যান।  

• আপনাি রশশুি তীব্র ডায়রিয়া/কল িা হওয়াি পিও তালক িুলকি েধু খাইলয় যাওয়া রনিাপে।  
• প্িাগীলক সিলচলয় কালছি স্বাস্থ্যলকলে (প্িারহঙ্গা ভাোয়: ডািাি-হানা) রনলয় যান; এই স্বাস্থ্যলকেগুবেপ্ত 

আপনাি ররয়জনলক সসু্থ্য কলি প্তা াি জনযরলয়াজনীয় ওেুধপত্র ও সিঞ্জা ারে িলয়লছ। রিনা ুল য রচরকৎসা 
রোন কিা হলি।  আপনাি রনকটস্থ্ স্বাস্থ্যলকেটি হল া:  

• তীব্র ডায়রিয়া িা কল িায় আক্রান্ত িযাবিি    ও ির  অতযান্ত সংক্রা ক; তাই এসি একটি িা রতলত িাখাি 
প্চষ্টা করুন। িা রত না োকল , িারিলত একটি গতব খুাঁলি এগুবে প্সখালন প্ে ুন। িারি পরিষ্কাি কিাি জনয 
ওয়াশ েল ি সাহাযয রনন। ির  ও    পায়খানায় প্ে লিন — কখনই না া িা প্েলন প্ে লিন না।  

• তীব্র ডায়রিয়া িা কল িায় আক্রান্ত প্কালনা ররয়জলনি শুশ্রূো কিাি পি িা তাি ির  ও    পরিষ্কাি কিাি 
পি হাত সািান ও পারন রেলয় ভাল া কলি ধুলয় রনন।  

সব্চেচে কাচের ক্লিক্লিক- সেন্টার ট্রিটমেন্ট ডায়ররয়া  ক্লিটিক্লস (DTC) 



 

• যরে আপনাি প্কালনা স্বজন  ািা যা, তাহল   িলেহ স্পশব না কিাি প্চষ্টা কিলিন। যরে একান্তই স্পশব কিলত 
হয় তাহল  এিপি অিশযই হাত সািান ও পারন রেলয় ভাল া কলি ধুলত হলি।  িলেলহি প্গাস  ও োেলনি 
জনয কর উরনটি স্বাস্থ্যক ী িা স্বাস্থ্যলকলেি সাহাযয রনন। 

   

 

কথ্ািাতে া শুরু কিাি িন য আপবন যা কিলত পালিন 
 

অিকাঠালিা বভবিট এিং প্রেেেন: স্বাস্থ্যকিীলেি সহায়তা করুন যালত তািা তীব্র ডায়বিয়া/কলেিা বচবকৎসা 
রকে পবিেেেন কিলত পালি। হাইবিনকিীলেি প্রেেেন/প্ড ন্সলিশন এিং প্রশ্ন কিাি সুলযাগ কলি বেন, 
রযিন- রলাবিলনেন, িােবত ও এযাকুয়াটযালিি িযািহাি ইতযাবে। রোলকিা যত রিবে প্রশ্ন কিলি তত সহলি 
িুঝলত পািলি রয তীব্র কলেিা/ডায়বিয়া রকন একটি িহািাবি আকাি ধ্ািন কলি। 

 

বেশুলেি তীব্র ডায়বিয়া/কলেিা 
অলনক কলেিা আক্রান্ত রেলে পাাঁচ িছলিি কি িয়সী বেশুলেি িৃতুয বিশ্বিযাপী বেশু িৃতুযি অধ্েেতাংে। বেশুলেিলক 
হাইবিন প্রলিােলনি েেয িস্তুলত আনলত হলি। 

বেশুলেি অবভভািকলেি িনয গুরুত্বপূর্ে িাতে া 
 খাওয়াি পূলিে এিং  িেতযালগি পলি বেশুলেি হাত রধ্ায়া বনবিত করুন। বেশু যবে খুি রছাট এিং হাইবিন চচে া 
কিলত সেি না হয়, রসলেলে ঘলি তালেি হাত রধ্ায়াি পাবনি িযিস্থ্া কিলত সহলযাবগতা করুন। 
বেশুলেি িেতযাগ চচে াি বিষলয় সলচতন হউন। বেশু েযাবিন িযিহালি উৎসাবহত করুন; যবে তা সম্ভি না হয় তখন 
পটি অথ্িা অনয রকান উপালয় পায়খানা কিাি পিিতী সিলয়ই তা পায়খানায় রফোি িযিস্থ্া করুন। রখাো িায়গায় 
পায়খানা কিা পবিহাি কিলত হলি বিলেষ কলি িরুিী অিস্থ্াি সিলয় রতা অিেযই।  

অবভভািকলেি অিেযই িান্না কিা, বেশুলেি খাওয়ালনা এিং িাবড়ি কালিি আলগ হাত ধ্ুলত হলি। 

বেশুলেি িনয গুরুত্বপরূ্ে িাতে া  
• খাওয়াি পূলিে এিং িেতযালগি পলি েইু হাত সািান বেলয় ভাে কলি ধ্ুলত হলি। 

বেশুলেি িনয হাইবিন চচে াি িাধ্যি বহসালি চাইল্ড-টু-চাইল্ড এযালপ্রাচ এিং লাউন উই্োইট িডে ািস এযালপ্রাচ িযিহাি  
কিা রযলত পালি। সু্কে, চাইল্ড রেইন্ডবে রস্পস অথ্িা কবিউবনটি রত হাইবিন প্রলিােলনি িনয সলচতনতািুেক রসোন 
আলয়ািন কিা রযলত পালি। যবে ও িতে িান রকাবভড-১৯ এি কািলন উি প্রবতষ্ঠান গুবে িন্ধ আলছ। 

ই া লেি জনয গুরুত্বপণূব তথ্য 
   

• প্য প্কালনা  ানুলেি তীব্র ডায়রিয়া/কল িা হলত পালি - আপনাি িা আপনাি ররয়জলনি তীব্র ডায়রিয়া/কল িা 
হল   জ্জাি রকছু প্নই  ,  ঠিক স লয় রচরকৎসা কিা হল  সকল ই এ প্েলক সসু্থ্ হলয় ওলঠন। 

• পরিেন্নতাি জনয ভাল া অভযাসগুবে-রনিাপে পারন পান কিা  , পায়খানা   িযিহাি কিা এিং সািান রেলয় হাত 
প্ধায়া 

আ ালেি পরিিালিি সক লক তীব্র ডায়রিয়া/কল িা প্েলক সুিক্ষা প্েওয়াি সিলচলয় ভাল া উপায়। 
• কালিা যরে তীব্র ডায়রিয়া/িা কল িা হলয় োলক, তাহল  রচরকৎসাি জনয তৎক্ষাণক রনকটস্থ্ স্বাস্থ্যলকলে রনলয় 

প্যলত হলি। স্বাস্থ্যলকেগুর লত রলয়াজনীয় ওেুধপলত্রি িযিস্থ্া িলয়লছ এিং এগুবে রিনা ুল য প্েওয়া হয়।  ।  
• অনয   প্কাোও রচরকৎসাি জনয না রগলয় যালত রেল ই স্বাস্থ্যলকলে আলস তাি জনয  ানুেলক উৎসারহত করুন। 

প্য কািও তীব্র ডায়রিয়া/কল িা হলত পালি তলি ঠিক স লয় রচরকৎসা কিা হল  ডায়রিয়া প্েলক সুস্থ্ হলয় ওঠা 
যায়। 



 
 
 

 

• স্বাস্থ্যলকলে িা িারিলত যরে প্কউ তীব্র ডায়রিয়া/কল িাি কািলণ  ািা যায় তাহল  তাি শিীি প্লারিন রেলয় 
পরিষ্কাি কিলত হলি। প্িালগি রােভুব ালিি স য়  ততলেহলক প্গাস  কিালনাি  লতা ধ ীয় আচাি-অনুষ্ঠান 
রকছুরেলনি জনয িন্ধ িাখা প্যলত পালি।  ুসর   রনয়ল   িলেহলক োেন ও কােন পিালনা হলি। 

কোিাতব া শুরু কিাি জনয আপরন যা কিলত পালিন 
 

 িযিহাি কলি িনলগাষ্ঠীি িনয প্রিলেি বিসিসযা সিাধ্ান বি িা ক বপরিকল্পনা ততরি: 
তীব্র ডায়রিয়া/কল িা রিেয়ক ররশক্ষলণ প্য রধান প্েকলহাল্ডািলেি রচরিত কিা হলয়রছ  তালেি সালে 
আল াচনা কলি প্জলন রনন প্য প্কালনা রােভুব াি প্েখা রেল  রােভুব ালিি আলগ এিং রােভুব াি চ াকা ীন 
রধান স সযাগুবে রক হলত পালি। তালেি সালে র ল  ক বপরিকল্পনা ততরি করুন এিং প্যখালন রলয়াজন 
প্সখালন সহায়তা োলনি  াধ্লি পরিরস্থ্রত পযবলিক্ষণ করুন।   

 

খািাি রিলক্রতালেি জন য গুরুত্বপূণব তে য 
 

• প্য প্কালনা  ানুলেি তীব্র ডায়রিয়া/কল িা হলত পালি— আপনাি িা আপনাি ররয়জলনি তীব্র ডায়রিয়া/কল িা 
হল   জ্জাি রকছু প্নই—ঠিক স লয় রচরকৎসা কিা হল  সকল ই এ প্েলক সসু্থ্ হলয় ওলঠন। 

• তীব্র ডায়রিয়া/কল িা হালতি  াধ্যলি খুি সহলজই ছিায়, রিলশে কলি যরে পায়খানা কিাি পি অেিা রিরভন্ন 
ধিলনি খািালি (প্য ন, কাাঁচা ও িান্না কিা খািাি) হাত প্েয়াি পি হাত না প্ধায়া হয়। 

• খুি সহজ রকছু কাজ কলিই আপরন আপনাি রিরক্রত খািাি প্েলক তীব্র ডায়রিয়া/কল িাি জীিাণ ুছিালনা 
প্িাধ কিলত পালিন: 

• খািাি ততরিি আলগ সািান ও পারন রেলয় হাত ধুলয় রনন; সািা রেলন যখনই রলয়াজন হাত ধুলয় রনন। 
• সক  পাত্র ও িাসনপত্র সািান-পারন রেলয় ধুলয় রনন, এিং রেলনি রিরভন্ন স লয় প্সগুবে রনয়র ত ধুলয় রনন। 
• প্ লে, প্টরি -প্চয়াি ও প্েয়াল ি  লতা ত গুবে পরিষ্কাি িাখলিন এিং যালত  ারছ ও প্পাকা াকি না িলস 

প্সজনয খািাি প্ঢলক িাখলিন। 
• ে  ূ , শাকসিরজ ও  াংস রনিাপে পারন রেলয় ধুলয় রনন। পারন রনিাপে তা রনরিত কিাি জনয প্লারিনদ্বািা 

জীিাণু ুি পারন প্যসি জায়গা প্েলক পাওয়া যায় প্সখান প্েলক পারন আনলত পালিন না হল  পারনলক 
এযাকুয়াটযাি র রশলয় জীিাণু িু কলি রনন। 

• কাাঁচা  াংস ও  াছ িান্না কিা খািাি প্েলক আ াো িাখলিন।  
• খািাি যালত ঠিকভালি রসদ্ধ হয় প্সরেলক প্খয়া  িাখুন এিং গি  গি  পরিলিশন করুন; এলত জীিান ু ািা 

যালি।  
• যরে  লন হয় প্য আপনাি িা আপনাি প্কালনা ক বচািীি তীব্র ডায়রিয়া/কল িা হলয়লছ, তাহল  কাজ কিা 

চার লয় যালিন না কািণ এলত কলি তীব্র ডায়রিয়া/কল িা ছরিলয় পিলত পালি। অরি লে রনকটস্থ্ স্বাস্থ্য প্কলে 
যান।   

কোিাতব া শুরু কিাি জনয আপরন যা কিলত পালিন: 
 

স সযা স াধান রি িযিহাি কলি  ক ব পরিকল্পনা: স্বাস্থ্যসম্মত খািাি পরিলিশন কিাি  ূ  স সযাগুর  রক 
তা প্োকানোিলেি সালে আল াচনা কলি প্িি করুন এিং স সসযাগুবে স াধালনি িযিস্থ্া করুন। যরে 
রিলক্রতািা রনলজিাই প্কালনা স াধান কিলত পালিন তাহল  রনয়র ত পযবলিক্ষণ কিাি  াধযল  তালেি সাহাযয 
করুন। যরে স্বাস্থ্যসম্মত খািাি পরিলিশলনি িাধাগুবে রচরিত হয়, প্য ন-সািালনি অভাি, হাত প্ধায়াি 
জায়গাি অভাি অেিা এযাকুয়াটযালিি ঘাটরত থ্ালক তাহল  রিেয়টি আপনাি িযালনিাি  অেিা ওয়াশ 
রিেয়ক পাটব নািলেি কালছ তুল  ধরুন।  

 

 
 



 

দ্রষ্টিয:  এই পাণু্ডবেবপটি এিনভালি ততবি কিা হলয়লছ যালত কর উরনটিি  তা রতি বভবিলত উন্নত এিং রুপান্তবিত 
কিা যায়। 
হাইরজন রল াটি এিং প্ ারি াইজািলেি তীব্র ডায়বিয়া/কলেিাি গুজি সংক্রান্ত িনলগাষ্ঠীি  তা ত  র রপিদ্ধ করি 
হাইবিন প্রলিােন রটকবনককযাে ওয়াবকে ং গ্রুপ HP-TWiG এি কালছ পাঠালনাি জনয উৎসারহত কিরত হলি; HP-
TWiG রনরিত কিলত পারি প্য এই তথ্য  জনলগাষ্ঠীি চারহো পূিন কিরত পািলছ বকনা, প্সই সালে HP-TWiG 
যালেি সালে কাজ কিরছ  তালেি প্রক্ষাপলটি উপলযাগী হলে বকনা তা যাচাই কিলত পািলি।  
এই তেয সংক্রান্ত প্য প্কালনা  তা ত রনলচি ঠিকানায় পাঠান:  
washsecmgr-cox@bd-actionagainsthunger.org অথ্িা washcoxsbazar@gmail.com 
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