
যা জানা 
জরুরি
র�োহি�ো সংকটে মোনহিক সিোয়তো� 
রষেটরে পোওয়ো মতোমটত� িুটেটিন

ইস্যু ১৮ × ব্ধবার, ৩০ জান্য়ারী ২০১৯

উদ্বেগ তালিকার শীদ্্ষে ররশন কারষে  
এবং পালন সংক্ান্ত সমস্া

সতূ্র: ২০১৮ সালের মে োস মেলে নলেম্বর োলসর 
েল্যে আই.ও.এে-এর ৮ডব্লিউ, ৯, ১০, ১৮, ১৯, 
২০, ২২, ২৩ ও ২৪ নম্বর েযোলপের ১২,৩৭৩ জন 
মরাব্িঙ্ার মেলে সংগ্রি েরা েতােত এবং মসই 
সালে ১ই, ১৮ ও ২৪ নম্বর েযোলপে ব্বব্বব্স ব্েব্ডযা 
অযোেশলনর আলযাব্জত সাপ্াব্িে ম�াোস গ্রুলে 
আলোচনা মেলে প্াপ্ গুণগত তেযে।

আই.ও.এম
 রম ২০১৮ – নদ্েম্বর ২০১৮ 

মোট েতােত

১২,৩৭৩ ৭,০৫৩ ৫,৩২০

২০ জন ইন্ারব্নউজ জনলগাষ্ঠীর সংবাদদাতা 
এবং এেজন ব্�ডবযোে েযোলনজালরর ১৭ই 
মেলে ২২মশ ব্ডলসম্বলরর েল্যে ১ই, ১ডব্লিউ, 
২ই, ২ডব্লিউ, ৩, ৪, এবং ৪-এক্সলটনশন েযোপে 
মেলে মোলবা োলেক্ট অযোলের ো্যেলে সংগৃিীত 
েতােত। মরাব্িঙ্া জনলগাষ্ঠীর গুরুত্বেূণ্ণ 
আশঙ্া এবং প্শ্নগুলো তুলে ্রার জনযে মোট 
১৯৫টি েলোেেেন ব্বললেষণ েরা িলযলে যার 
েল্যে ৮২টি েতােত ওযাশ �যোব্সব্েটিগুলো 
সপেলে্ণ  ব্েে।

ইন্ারলনউজ
 লরদ্সম্বর ১৭ – লরদ্সম্বর ২২, ২০১৮

মোট েতােত

১৯৫ ১০০ ৯৫

সাম্প্রব্তে জনলগাষ্ঠীর েতােলতর তেযে মেলে জানা মগলে ময মরাব্িঙ্ালদর েল্যে এখলনা 
প্্ান আশঙ্ার ব্বষয িে ত্রালণ সােগ্রীর সরবরাি। মসলটেম্বর োলস ত্রাণ ব্নলয আশঙ্া 
চরলে উলেব্েে (েতােলতর ৫২% এই ব্বষযটি ব্নলয ব্েে)। নলেম্বলর ত্রাণ ব্নলয আশঙ্া 
খাব্নেটা েেলেও (৪২%) এখলনা এটিই শরণােথীলদর েতােলতর এেটি প্্ান ব্বষয।
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১০০%
ওয়াশ�াণ

নেভ�র
(েবস=১৫৮৯)

অে�াবর
(েবস=৩৭৯২)

েসে��র
(েবস=২১৯১)

অগা�
(েবস=৬২৩)

জলুাই
(েবস=১৬১৬)

জনু
(েবস=১১১৮)

েম
(েবস=১৫২৪)

েব্ব ১: ব্বব্েন্ন োলস ত্রাণ এবং ওযাশ ব্নলয আশঙ্া (N= ১২,৩৭৩)
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 ত্াণ:

ত্রাণ ব্নলয আশঙ্াগুলোর েল্যে সবলচলয সা্ারণ সেসযো ব্েে মরশন োড্ণ  এবং খাদযে-বযেতীত অনযোনযে 
ব্জব্নসেত্র (এন.এ�.আই) োওযা।

োড্ণ  ব্নলয যালদর সেসযো িলযলে তালদর েল্যে ব্েলেন যারা অব্েলযাগ েলরলেন ময োড্ণ  োনব্ন এবং যারা 
জালনন না ময োড্ণ  িাব্রলয মগলে তা আবার েীোলব মেলত িলব। মবব্শরোগ েতােত ডব্লিউ.এ�.ব্ে এবং 
আই.ও.এে ত্রালণর োড্ণ  ব্নলয ব্েে ব্েন্তু ব্েেু মষেলত্র আর.আর.আর.ব্স োড্ণ ও উললেখ েরা িলযলে। 
নলেম্বলর, ব্বললেষলণর সেযোলের মশলষর ব্দলে, ত্রালণর োড্ণ  ব্নলয েতােত েষেণীয েব্রোলণ েলে 
মগব্েে যা ইংব্গত মদয ময এই মষেলত্র এখন ব্েেু উন্নব্ত ঘলটলে।

আোলে এেটা োড্ণ  মদযা িলযব্েে 
ব্েন্তু আোর নালে োব্ি ব্েট সংগ্রি 
েলরলে। মস মসটার অল্্ণে ব্নলয 

বাব্েটা আোলে ব্দলযলে।”
– নারী, েযোপে ২৪

োনুষ প্্ানত ময সেস্ত খাদযে-বযেতীত অনযোনযে 
ব্জব্নস (এন.এ�.আই) চাই বলে জাব্নলযলেন 
মসগুলো িে মশল্ার ব্েট, রান্নার ব্েট এবং 
িাইব্জন ব্েট। োনুষ জাব্নলযলেন ময তালদর ঘর 
নতুন েলর ততব্র েরা বা েজবুত েরার জনযে বাাশ, 
মতরেে এবং অনযোনযে ব্জব্নসেত্র প্লযাজন।

অলক্টাবর ও নলেম্বলর োনুষ এটাও জাব্নলযব্েলেন ময তালদর আসন্ন শীতোলের জনযে োদরু এবং 
েম্বে প্লযাজন।

 ওযাশ:

বাংোলদলশ আসার ের মেলে মরাব্িঙ্া োনুষলদর ওযাশ সংক্ান্ত ব্জব্নসেত্র এবং প্ােব্েে সলুযাগসবু্ব্া 
মযেন বােরুে, েযোট্রিন এবং টিউবওলযলের বযেবস্া েলর মদযা িলযলে। ব্েন্তু বত্ণ োলন মসগুলোলত যাওযার 
সেসযো, রষেণালবষেণ, োন ব্নলয আশঙ্া এবং সীব্েত সংখযেে �যোব্সব্েটি খবু মবব্শ োনুলষর বযেবিালরর 
েলতা এোব্্ে সেসযো সপেলে্ণ  জানালনা িলছে।

েতােলত ব্বিতীয সবলচলয মবব্শ উব্লেব্খত ব্বষয ব্েে ওযাশ সংক্ান্ত সেসযো। যারা েতােত ব্দলযলেন 
তালদর েল্যে োাচ োলগর এে োগ জনু োলস ওযাশ সংক্ান্ত আশঙ্ার েো জাব্নলযব্েলেন এবং 
তারেলর আবার নলেম্বর ও ব্ডলসম্বর োলস জাব্নলযলেন, সম্ভবত আন্তজ্ণাব্তে িাত ম্াযার সপ্ালি (২২-
১৮ অলক্টাবর) যখন ব্বব্েন্ন োয্ণেোলে এই ব্বষযটি োনুলষর েলন উলে এলসলে। জেুাই, আগস্ট এবং 
মসলটেম্বর োলস যারা ওযাশ সংক্ান্ত েতােত ব্দলযব্েলেন তালদর সংখযো অলেষোেৃত েে ব্েে।

ওযাশ সংক্ান্ত ময আশঙ্াটি সবলচলয মবব্শবার তুলে ্রা িলযলে তা িে োব্ন মজাগাড় েরলত সেসযো 
– ব্বলশষত অলক্টাবর ও নলেম্বর োলস যখন োব্ন সংক্ান্ত আশঙ্া েষেণীযোলব বৃব্ধি মেলযব্েে। োনুষ 

ছিব ২: �াণ সং�া� �ধান আশংকা (N=৪৮৭৯)
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ছিব ৩: ওয়াশ সং�া� �ধান আশংকা (N=২০৩৪)
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অব্েলযাগ জাব্নলযলেন ময যলেষ্ট সংখযেে টিউবওলযে মনই এবং োব্ন 
সংগ্রলির জনযে তালদর প্চুর সেয ও শ্রে ব্দলত িয। তারা আলরা উললেখ 
েলরলেন ময অলনে টিউবওলযে োজ েরলে না বা মেলে মগলে, যা োব্ন 
সংগ্রি েরা আলরা েঠিন েলর তুলেলে। অলনলে এটাও জাব্নলযলেন ময 
তালদর োব্ন বিন েরা বা েজদু েরার জনযে োলত্রর প্লযাজন। ব্ডলসম্বর 
োলসও েব্রব্স্ব্ত এেই রেে ব্েে, মরাব্িঙ্া সম্প্রদালযর এেজন 
সদলসযের েতােত অনুযাযী-

মরাব্িঙ্া শরণােথী সম্প্রদালযর োব্ন মেলত খবু সেসযো 
িলছে। আোলদর লিলে মসনাবাব্িনী এেটা টিউবওলযে 

োব্গলযব্েে ব্েন্তু এখন মসটাও োজ েরলে না। মযলিতু 
টিউবওলযেগুলো মেরােত েরা িলছে না, তাই োব্ন সংগ্রলির জনযে 
আোলদর অনযোনযে লিলে মযলত িলছে যা আোলদর জনযে মবশ েষ্টের। 
মোলনা এনব্জও যব্দ টিউবওলযেটি মেরােত েরলত োলর তািলে 
আোলদর খবু উেোর িয।”

– েরুুষ, ৪৫, েযোপে ৩

ব্বশুধি োব্নর অোলব আেরা অলনে েষ্ট োব্ছে এবং 
আোলদর লিলে মোলনা টিউবওলযে মনই। োব্ন সংগ্রি 

েরার জনযে আোলদর সবসেয অনযে েযোলপে মযলত িয। আোলদর 
লিলে ১১০টি েব্রবার আলে। যখন আেরা োব্ন আনলত অনযে লিলে 
যাই, তখন ওই লিলের বাব্সন্ারা আোলদর মদলখ ব্চৎোর েলর, 
আবার েখনও আোলদর োব্ন ব্নলত মদয না৷ আেরা অলনে ষেণ 
্লর োইলন দা াব্ড়লয োব্ে। আেরা আোলদর লিলে োব্িলে 
জাব্নলযব্ে এবং ব্তব্ন আোলদর লিলের জনযে এেটি টিউবওলযে 
োওযার মচষ্টা েরলেন। ব্েেু এনব্জও বলেলে তারা আোলদর লিলে 
টিউবওলযে বব্সলয মদলব। তারা বলেব্েে তারা েরলব ব্েন্তু তারা 
ব্েেুই েলরব্ন। েীোলব আোলদর লিলে টিউবওলযে মেলত োব্র?”

– নারী, ২৬, েযোপে ১ই

মরাব্িঙ্ালদর মেলে োওযা েতােলত তারা োব্ন োওযা ও োব্নর বযেবিার 
সংক্ান্ত ময সেসযোগুলোর সম্ুখীন িলছেন তা ব্বলশষোলব উলে এলসলে। 
োনুষলে খবু েে সংখযেে টিউব ওলযে োগাোব্গ েলর বযেবিার েরলত 
িয যা তালদর খাবার োব্নর প্্ান উৎস। তারা োব্নর োন, বাসস্ান 
মেলে টিউব ওলযলের দরূত্ব এবং ময ্রলণর টিউবওলযে রলযলে তা 
ব্নলযও মবশ ব্েেু সেসযোর সম্ুখীন িলছেন। বহু এনব্জও েযোলপের 

ব্বব্েন্ন জাযগায টিউব ওলযে োগালনা সলত্ত্বও মরাব্িঙ্া সম্প্রদালযর 
োনুষরা জাব্নলযলেন ময তালদর োব্নর প্ােব্েে চাব্িদা েরূলণর জলনযে 
টিউবওলযেগুলোর সংখযো যলেষ্ট নয।

টিউবওলযে সংক্ান্ত আলরেটি সেসযো িে শীতোলে োব্নর স্তর ব্নলচ 
মনলে যাওযার োরলণ োব্ন মতাো েষ্টের িলয ওলে োরণ মসগুলোর 
অলনেগুলোই অগেীর। অগেীর টিউবওলযে মেলে োব্ন তুেলত 
অলনে মবব্শবার ও মজার ব্দলয োপে েরলত িয �লে োনুষ ক্ান্ত িলয 
েলড় এবং তালদর মেব্শলত বযেো িয। এোড়াও ব্েেু মরাব্িঙ্া উত্তরদাতা 
োব্নর োন ব্নলযও আশঙ্া জাব্নলযলেন। তালদর েলত োব্নলত আযরলনর 
েব্রোণ খবু মবব্শ এবং তারা ব্বশ্াস েলরন ময এটা স্াস্যে সেসযো ততব্র 
েলর, ব্বলশষত ব্শশু ও বযস্ক োনুষলদর মষেলত্র।

১১০টি েব্রবালরর জনযে োত্র ৩মট টিউবওলযে আলে যা 
এেটি ইউএন সংস্া ততব্র েলরব্েে। আেরা এেটা 

টিউবওলযলের োব্ন খাই োরণ অনযে দলুটা টিউবওলযলের োব্ন 
মনাংরা তাই বযেবিার েরা যায না। োনুলষর সংখযো এত মবব্শ আর 
তালদর জনযে টিউবওলযলের সংখযো এত েে িওযায অব্তব্রক্ত 
বযেবিালরর োরলণ টিউবওলযেগুলো ঘন ঘন খারাে িলয যায। 
োব্ন দবূ্ষত, আোলদর চে্ণলরাগ, ডাযব্রযা ও অনযোনযে োব্ন-বাব্িত 
মরাগলোগ িলছে। আোলদর অসখু িলে আেরা ডাক্তালরর োলে 
যাই আর ওষু্  খাই। তারেলর শরীর ঠিে িয। আবার ওই এেই 
োব্ন মখলয আবার অসলুখ েব্ড়, আর এটাই চেলত োলে। ওই 
্রলণর োব্ন মখলয আেরা বারবার অসসু্ িলত োেলে আর ওষু্  
মখলত োেলে, আেরা েলন িয না মবব্শ ব্দন বাাচলবা।”

– েরুুষ, ৫৫, েযোপে ২ই

বহু উত্তরদাতা জাব্নলযলেন ময তালদর বাব্ড় মেলে এেন টিউবওলযলের 
দরূত্ব খবু মবব্শ যা োজ েরলে আর যার োব্ন খাওযা যায। মরাব্িঙ্া 
সম্প্রদায বলেলে ময এটা এেটা গুরুতর সেসযো এবং মসই োরলণ তারা 
েয্ণাপ্ োব্ন েজতু েরলত োরলেন না। েতােলত জানা মগলে ময েযোলপের 
বহু টিউবওলযে োঙ্া অবস্ায েলড় আলে আর বযেবিার েরা যালছে না। 
সম্প্রদালযর সদসযেরা অব্েলযাগ জাব্নলযলেন ব্েন্তু ময উত্তরদাতারা এই 
আশঙ্ার েো তুলে ্লরলেন তারা বলেলেন ময, মোলনা সংস্াই তালদর 
োঙ্া টিউবওলযে মেরােত েরার জনযে মোলনা উলদযোগ মনযব্ন।

সম্প্রদালযর জানালনা সবলচলয সা্ারণ ওযাশ-সংক্ান্ত 
সেসযোগুলোর সারাংশ:

 ɮ টিউবওলযে, টযলেট, বােরুে, নদ্ণো এবং 
ডাস্টব্বলনর সংখযো েয্ণাপ্ নয।

 ɮ ব্বলশষ েলর নারী, ব্শশু এবং বযস্ক বযেব্ক্তলদর 
দরূত্ব, মগােনীযতা এবং ব্নরােত্তার আশঙ্ার 
োরলণ বােরুে এবং টযলেট বযেবিার েরলত খবু 
মবব্শ সেসযো িলছে।

 ɮ মবব্শর োগ টযলেট, নদ্ণো ও ডাস্টব্বলনর আলরা 
োলো রষেণালবষেণ এবং ব্নযব্েত েব্রষ্ার 
েরা প্লযাজন।

 ɮ শীলতর সেয োব্নর স্তর নীলচ চলে যায তাই 
অগেীর টিউবওলযে মেলে জে সংগ্রি েরা 
অতযেন্ত েঠিন িলয েলড়।

 ɮ ব্নরােদ োব্ন, নদ্ণো, টযলেট, মগাসেখানা, 
টিউবওলযে ইতযোব্দ ওযাশ সংক্ান্ত সলুযাগসবু্ব্া 
মেলত সেসযোর োরলণ সম্প্রদালযর সদসযেরা ব্বব্েন্ন 
োব্ন ও বাযু বাব্িত মরাগ এবং চে্ণলরালগ েুগলেন।

 ɮ নারীলদর োব্সলে সেয বযেবহৃত ব্জব্নসেত্র 
ম�েলত সেসযো িলছে এবং েব্রছেন্নতা রষো 
েরার জনযে যলেষ্ট সলুযাগসবু্ব্া মনই।
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ব্বব্বব্স ব্েব্ডযা অযোেশন, ইন্ারব্নউজ এবং ট্ান্সলেটস্ণ উইদাউট বড্ণ াস্ণ ব্েব্েতোলব মরাব্িঙ্া সংেলট 
ষেব্তগ্রস্ত জনসা্ারলণর োে মেলে েতােত সংগ্রি েরা এবং মসগুব্ে সংেব্েত েরার োজ েরলে। 
এই সংব্ষেপ্ প্ব্তলবদনটির উলদেশযে িে ব্বব্েন্ন ব্বোগগুব্েলে মরাব্িঙ্া এবং আশ্রযদাতা (বাংোলদশী) 
সম্প্রদালযর মেলে োওযা ব্বব্েন্ন েতােলতর এেটি সংব্ষেপ্ ব্ববরণ মদওযা, যালত তারা জনলগাষ্ঠীগুব্ের 
চাব্িদা এবং েেন্-অেেলন্র ব্বষযটি ব্বলবচনা েলর ত্রালণর োজ আরও োলোোলব েব্রেল্পনা 
এবং বাস্তবাযন েরলত োলর।

এই োজটি আই.ও.এে, জাব্তসংঘ অব্েবাসন সংস্ার সিলযাব্গতায েরা িলছে এবং এটির জনযে 
অে্ণ সরবরাি েলরলে ই.ইউ ব্িউেযোব্নলটব্রযান এইড এবং ইউলে ব্ডোট্ণলেন্ �র ইন্ারনযোশনাে 
মডলেেেলেন্।

'যা জানা জরুব্র' সপেলে্ণ  আেনার মযলোলনা েন্তবযে, প্শ্ন অেবা েতােত, info@cxbfeedback.org 
ঠিোনায ইলেইে েলর জানালত োলরন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যনক ককানোভানবই ইউন�াশিযাে ইউশেযনে� আেুষ্াশেক বক্তব্য শিনেনব, বা যুক্ত�ান্্য� ে�কান�� ে�কাশ� েীশত শিনেনব গণ্য ক�া উশিৎ েয।

 ি্াট্রিন ও বাথরুম

এোড়াও োজ েরলে এেন েযোট্রিন ও বােরুলের সংখযোও এেটি বড় সেসযো বলে জাব্নলযলেন মরাব্িঙ্া 
শরণােথীরা। তালদর েল্যে মবব্শরোগ োনুলষর োগাোব্গ েলর বােরুে বযেবিালর মোলনা আেব্ত্ত মনই। 
ব্েন্তু তারা বলেলেন ময তালদর োোোব্ে শু্ুোত্র নারীলদর জনযে এেটি মগাসলের জাযগা চাই। বযস্ক 
োনুষজন ও নারীলদর মগাসলের জনযে মগােনীয জাযগা মেলত মবব্শ সেসযো িয তাই তারা প্াযই রালত 
মগাসে েলরন, োরণ তারা ব্দলনর মবো, মখাো জাযগায মগাসে েরলত স্ছেন্ মবা্ েলরন না। 
শীতোলে োণ্ার োরলণ এটা েরা আলরা েঠিন িলয ওলে। তালদর অলনেলেই মঘােটা বা মবারো 
বযেবিার েরলত িয। মগােনীযতা, আব্রু এবং ব্নরােত্তা ব্নলয আশঙ্ার োরলণ নারীরা েে মগাসে েলরন।

েতােলত েযোট্রিলনর ব্বষযটিও অলনেবার উলে এলসলে, যালত োনুষজন জাব্নলযলেন ময তারা এেই 
েযোট্রিন এে বেলরর মবব্শ সেয ্লর বযেবিার েরলেন। েযোট্রিলনর রষেণালবষেণ ও েব্রছেন্নতা ব্নলয বহু 
অব্েলযাগ জানালনা িলযলে। মরাব্িঙ্া উত্তরদাতারা অব্েলযাগ েলরলেন ময মসেটিে টযোংে েলর যাওযার 
োরলণ ব্দলন ব্দলন আলরা মবব্শ সংখযেে টযলেট বযেবিালরর অলযাগযে িলয যালছে। েযোলপে বসবাসোরী 
বহু োনুষ জাব্নলযলেন ময তারা ডাযব্রযা, েলেরা এবং আোশার েলতা মরাগলোলগ েুগলেন। এোড়াও 
তারা অব্েলযাগ েলরলেন ময েব্রষ্ার টযলেলটর দরূত্ব তালদর বাব্ড় মেলে খবু মবব্শ। ব্শশু, নারী এবং 
বযস্ক োনুষলদর রালত টযলেলট মযলত সেসযো িয এবং তারা বলেলেন ময এটা এেটা ব্নরােত্তা সংক্ান্ত 
সেসযো িলয উেলে।

আোলদর েযোট্রিন আর মগাসেখানা ব্নলয সেসযো িলছে। এেটা এনব্জও েযোট্রিন বাব্নলয 
ব্দলযব্েে মযগুলো েলর মগলে। ব্েেু েযোট্রিন লিলের প্ালন্ত রলযলে। ওই েযোট্রিনগুলোলত 

মযলত িলে আোলদর েব্রবালরর নারী ও বৃধিালদর মবারো েড়লত িয। মযলিতু েযোট্রিনগুলো োিালড়র 
প্ালন্ত রলযলে তাই েে বযসী মেলযরা ব্দলনর মবো মযলত োলর না, তালদর রালতই মযলত িয। আোলদর 
বাব্ড়র োলশ েযোট্রিন বাব্নলয ব্দলে োলো িয। আেরা নারীরা রালত মগাসে েব্র ব্েন্তু শীতোলে 
মরাজ মসটা েরা সম্ভব না। তাই আোলদর বাব্ড়র োোোব্ে েযোট্রিন আর মগাসেখানা দরোর। খবু 
উেোর িলব যব্দ আেব্ন আোলদর সেসযোর েো মোলনা এনব্জও'মে জানান।”

– নারী, ৫০, েযোপে ১ ডব্লিউ

বহু োনুষ যোযে োব্ন ব্নষ্াশন বযেবস্া বা ডাস্টব্বন না োোর সেসযো ব্নলয েো বলেলেন। তালদর েল্যে 
মেউ মেউ জাব্নলযলেন ময তালদর বাব্ড়র োলশ োব্নর নাো েব্ত্ণ  িলয মগলে এবং েযো ও জঞ্াে 
ম�োয বুলজ যাওযার োরলণ বযেবিারলযাগযে মনই। বাযু বাব্িত মরাগলোলগর আশঙ্ার োশাোব্শ দগু্ণন্ধও 
এেটি বড় সেসযো। ব্েেু উত্তরদাতা বলেলেন ময তারা েযো োব্নর জনযে ঢাো নদ্ণো মচলযব্েলেন যালত 
দগু্ণন্ধ না মবলরায আর ব্শশুলদর জলনযেও মসটা মবব্শ ব্নরােদ িয। ব্েেু োনুষ এই দবু্চিন্তালতও েুগলেন 
ময ব্শশুরা মখোর সেয নদ্ণোয েলড় যালব আর আঘাত োলব, ব্বলশষত রালত।

আোলদর লিলে োব্ন ব্নষ্াশলনর বযেবস্া এেটা বড় সেসযো। আোর বাব্ড়র সােলন এেটা 
নদ্ণো আলে যা েলুরা মখাো আর লিলের োনুষরা মসটালত জঞ্াে ম�লে মসটা বুব্জলয 

ব্দলযলে। নদ্ণোর দগু্ণলন্ধর োরলণ আেরা োলি োলিই ডাযব্রযায েুগব্ে। আোলদর বাব্ড়র োশ 
মেলে নদ্ণো সব্রলয ম�েলে বা দগু্ণন্ধ েোলনার জনযে মসটা মঢলে ব্দলে োলো িয।”

– নারী, ৩৪, েযোপে ১ই

েব্রছেন্নতা সংক্ান্ত আলরেটি সেসযো িে োব্সলের জনযে বযেবহৃত ব্জব্নসেত্র ম�ো। মরাব্িঙ্া নারীরা 
েযোলপে অতযেন্ত ঘন বসব্তলত বসবাস েরলেন এবং তালদর সেলের সালে এেই টযলেট ও বােরুে 
বযেবিার েরলত িলছে, তাই তারা বলেলেন ময োব্সলের সেয বযেবিার েরা অন্তব্ণাস োচা ও মশাোলনা 
ব্নলয তারা সেসযোয েড়লেন। এোড়াও তালদর সযোব্নটাব্র নযোেব্েন ম�োর মোলনা ব্নব্দ্ণ ষ্ট জাযগা মনই। 
তাই েযোলপের ব্েেু নারী বলেলেন ময তারা ব্বব্েন্ন ্রলণর চে্ণলরাগ ও অনযোনযে মরালগ েুগলেন।

বাে্ণায আোলদর োব্সে িলে মোলনা সেসযো িত না োরণ আেরা আোলদর অন্তব্ণাস মেলচ 
আবার বযেবিার েরতাে। ব্েন্তু বাংোলদলশ আোলদর সেসযো িলছে োরণ আোলদর েড়ার 

জনযে খালটা েযোন্ বা অন্তব্ণাস মনই। এখালন সব বাব্ড় এত মঘাষালঘাব্ষ েলর আলে ময আেরা আোলদর 
অন্তব্ণাস োচলত বা মসগুলো েযো িলয মগলে েুালত ম�েলত োব্র না। আেরা যখন বাে্ণা মেলে 
এলসব্েোে, মসনাবাব্িনী আোলদর এে বােব্ত েলর সযোব্নটাব্র ব্জব্নসেত্র ব্দলযব্েে, যা 
মশষ িলয মগলে।”

– নারী, ৩৪, েযোপে ১ই
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