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র�োহি�ো সংকটে মোনহিক সিোয়তো� 
রষেটরে পোওয়ো মতোমটত� িুটেটিন

ইস্যু ২৬ × ব্ধবার, ৩১ জল্াই ২০১৯

র�োহিঙ্ো নো�ীদে� 
উদবেগ

হিস্োহ�ত প্রথম পষৃ্োয়

র�োহিঙ্ো সিোয়তো কোর্যক্রম সম্প্রেোদয়� অংশগ্রিণ 
এিং জিোিহেহিতো� রষেদরে রকমন ফলোফল ক�দে?

হিস্োহ�ত তৃতীয় পষৃ্োয়

সরূে: ২০১৯ সোদল� জোনুয়োহ� রথদক রম মোদস� মদ্যে ৯, ১০, ১৮, ২০, ২২, ২৩, ২৪, 
২৫ ও ২৬ নম্ব� কযেোম্প রথদক আই.ও.এম কতৃ্য ক সংগৃিীত সম্প্রেোদয়� মতোমত 
এিং রসই সোদথ, ২০১৮ সোদল� নদেম্ব� ও হিদসম্ব� মোদস ৮, ১১, ১২, ১৪, ১৬ ও 
১৯ নম্ব� কযেোম্প রথদক সংগৃিীত তথযে এিং ২০১৯ সোদল� জনু মোদস ৯ নং কযেোদম্প 
ও জলুোই মোদস ১০ নং কযেোদম্প হিহিহস হমহিয়ো অযেোকশদন� আদয়োহজত রফোকোস 
েদল আদলোচনো।

রমোট মতোমত

১৫,০০৬ ৮,৪৪৩ (৫৬%) ৬,৫৬৩ (৪৪%)

নারীদের সাদে ম�াট এফজিজি-র সংখ্া: ৪

িয়স ১৮-২৫ িে�: ২টি েল

িয়স ২৬+ িে�: ২টি েল

র�োহিঙ্ো পরুুষ এিং নো�ীদে� আশঙ্ো� প্র্োন হিষয়গুদলো

র�োহিঙ্ো নো�ী:
জেন্ডার কিভডাবে আশঙ্ডা ও অকভব�ডাগবি প্রভডাকেত িবর

২০১৯ সোদল এখন পর্যন্ত, র�োহিঙ্ো নো�ী ও পরুুষ উেদয়ই রেোণ সোমগ্রী, �োন্ো� জ্োলোহন ও হজহনসপরে এিং 
রশল্ো� সংক্রোন্ত সমসযেোগুদলোদক আশঙ্ো� প্র্োন হিষয় হিদসদি তুদল ্দ�দেন, এ� পদ�ই �দয়দে পোহন ও সোইট 
সংক্রোন্ত সমসযেো। এই হিদলেষদণ একই কযেোদম্প িসিোস�ত পরুুষদে� রথদক নো�ীদে� আশঙ্োগুদলো কতটো হেন্ তো 
জোনো� জনযে হিহেন্ কযেোদম্প� নো�ীদে� আশঙ্ো� হিষয়গুদলো খহতদয় রেখো িদয়দে।
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সো্ো�ণত র�োহিঙ্ো নো�ী�ো রর আশঙ্োগুদলো তুদল ্দ�ন তো� রকদ্রে 
থোদক হনতযে িযেিিোর্য হজহনসপরে (নন-ফুি আইদটম), �োন্ো এিং 
রশল্ো� সংক্রোন্ত সমসযেো। রিহশ�েোগ কযেোদম্প� রষেদরে এটি প্রদরোজযে 
িদলও, স্োন হিদশদষ এদত হকেু িযেহতক্রম রেখো রোয় রো নীদচ উদলেখ 
ক�ো িল।

ত্াণ সা�গ্ী পাওযা

হিদলেষদণ* রেখো রগদে রর নো�ী�ো রেোণ সোমগ্রী সম্পহক্য ত সমসযেো হনদয় 
রিহশ হচহন্তত। পরুুষদে� তুলনোয় নো�ীদে� রেোণ সোমগ্রী, হিদশষত 
এন.এফ.আই হকট সংক্রোন্ত সমসযেো� কথো জোনোদনো� সম্োিনো ১.৬ 
গুণ রিহশ।

নো�ী�ো হনহে্য ষ্টেোদি জোহনদয়দেন রর তোদে� হাইজিন জিট (রো� 
মদ্যে সোিোন এিং টুথদপস্ট থোদক) এিং জিগজনটি জিট (রো� মদ্যে 
সোিোন, সযেোহনটোহ� নযেোপহকন, অন্তি্যোস, ওড়নো, মযেোহসি এিং থোহম** 
থোদক) প্রদয়োজন। রহেও তোদে� মদ্যে রিহশ�েোগই হকটগুদলো� 
নোম উদলেখ কদ�নহন, তদি তো�ো রর সোমগ্রীগুদলো প্রদয়োজন 
রসগুদলো উদলেখ কদ�দেন। তো�ো জোহনদয়দেন রর িোংলোদেদশ 
আসো� প� রথদক প্রহতটি পহ�িো� রকিলমোরে েইু িো হতনিো� 
একটি কদ� িোইহজন হকট রপদয়দে। এেোড়োও হকদট� হজহনসপরে 
পহ�িোদ�� সকল নো�ীদে� েোগ কদ� িযেিিো� ক�দত িয় রো তোদে� 
খিুই অসহুি্োজনক িদল মদন িদয়দে। িত্য মোদন হিত�দণ পোওয়ো 
হকটগুদলো� রিহশ�েোগ সোমগ্রী ফুহ�দয় রোওয়োয় রসগুদলো রকনো� 
প্রদয়োজনীয়তো রেখো হেদয়দে, হকন্তু টোকো� অেোদি তো ক�ো সম্ি 
িদছে নো। মোনুদষ� কথোয় জোনো রগদে রর তো�ো এই সমসযেো সম্পদক্য  
মোহিদক জোহনদয়দেন হকন্তু এখদনো রকোদনো সমো্োন ক�ো িয়হন। 
এেোড়োও মোনুষ জোহনদয়দেন রর তোদে� এই হকটগুদলো অতযেন্ত কষ্ট 
কদ� সংগ্রি ক�দত িয়। একমোরে নো�ী�োই হিত�ণ রক্রে রথদক এই 
হকটগুদলো সংগ্রি ক�দত পোদ�ন এিং তোদে� পদষে েীর্যষেণ লোইদন 
অদপষেো ক�ো কষ্টক� ও অসহুি্োজনক, হিদশষ কদ� পহ�িোদ�� 
িয়স্ক নো�ীদে� জনযে।

* লহজহস্টক হ�দগ্রশন
** নো�ীদে� ঐহতিযেিোিী িমমী রপোষোক
*** র�োহিঙ্োদে� জনগদণ� মদ্যে ৬০ শতোংদশ�ও রিহশ মোনুষ িহলিউ.এফ.হপ-� সিোয়তো কোি্য  (SCOPE – এ� মো্যেদম চোহলত) রপদয়দেন,রো ই-েোউচোদ�� মো্যেদম খোেযে সিোয়তো রপদত সোিোরযে 

ক�দি।। https://reliefweb.int/report/bangladesh/wfp-bangladesh-rohingya-refugee-response-situation-report-24-15-march-2019

ম্াপ (SCOPE) কাি্ড

নো�ীদে� আদ�কটি হিদশষ আশঙ্ো� হিষয় িল স্াপ িাি্ড ***। 
অংশগ্রিণকো�ী�ো জোহনদয়দেন রর তো�ো চোল, রতল ও িোল রপদলও, 
রস্কোপ কোি্য  িযেিিো� কদ�ও খোিো� রকদনন। তো�ো িদলদেন রর 
কখনও কখনও হন্্যোহ�ত সমদয় কোদি্য  টোকো ট্োন্সফো� ক�ো িয় 
নো, ফদল তোদে� রখন প্রদয়োজন তখন তো�ো কোি্য টি িযেিিো� কদ� 
খোিো� হকনদত পোদ�ন নো। হকেু মোনুষ এটোও িদলদেন রর তো�ো 
এখদনো পর্যন্ত তোদে� কোি্য  পোনহন। হকেু খোেযে দ্রদিযে� চড়ো েোম এিং 
শুকদনো মহ�চ ও শুুঁ টহক মোদে� মদতো হকেু খোেযে দ্রদিযে� হনকৃষ্ট মোন 
হনদয়ও অহেদরোগ রতোলো িদয়দে। এগুদলো রখদয় হকেু মোনুষ অসসু্ 
িদয় পদড়দে িদলও গুজি রশোনো রোদছে। হকেু অংশগ্রিণকো�ী�ো 
অহেদরোগ কদ�দেন রর তো�ো আদগ� রচদয় কম পহ�মোদণ খোেযে 
পোদছেন।

আম�ো রদথষ্ট খোিো� পোই নো। পহ�মোণ আদগ� 
তুলনোয় কদম রগদে।"

– নো�ী, ৪৬, কযেোম্প ১০

স্ান জিদেদে ি্জিক্র�

একমোরে ১০ নম্বর ি্াম্পে নো�ীদে� উত্োহপত সমসযেোগুদলো� 
মদ্যে তৃতীয় স্োদন �দয়দে সোইদট চলোদফ�ো ক�ো� সমসযেো। 
অংশগ্রিণকো�ী�ো ১০ নম্ব� কযেোদম্প� �োস্ো ও হসুঁহড়� রিিোল 
অিস্ো সম্পদক্য  আশঙ্ো প্রকোশ কদ�দেন এিং জোহনদয়দেন রর 
রসগুদলো� কো�দণ েরু্যটনোও রদটদে। তো�ো িদলদেন রর মোিী 
এিং এনহজওদে� িো�িো� অনুদ�ো্ ক�ো সদত্ত্বও রসগুদলো 
সংস্কো� ক�ো িয়হন। রসই সোদথ অংশগ্রিণকো�ী�ো জোহনদয়দেন 
রর রশল্োদ�� কোেোকোহে নে্যমোগুদলো িুদজ রোওয়ো ও েগু্যন্ধ 
েড়োদনো� িযেোপোদ� হস.আই.হস অহফদস জোনোদনো িদলও রকোদনো 
িযেিস্ো রনয়ো িয়হন।

পাজন সংক্রোন্ত সমসযেো সো্ো�ণত পরুুষ�ো উত্োপন ক�দলও, 
২২, ২৪ ও ২৫ নং কযেোদম্প� নো�ী�োও এটি একটি গুরুত� 
সমসযেো হিদসদি তুদল ্দ�দেন।
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ঘর জন�্ডাদণর সা�গ্ী

অংশগ্রিণকো�ী�ো িদলদেন রর তো�ো িোংলোদেদশ আসো� প� রথদক রকিলমোরে একটি 
রশল্ো� হকট (ররটিদত িুঁোশ, হরেপল, �হশ থোদক) রপদয়দেন। সমদয়� সোদথ সোদথ তোদে� 
র�গুদলো জীণ্য িদয় পদড়দে। হিত�দণ পোওয়ো হরেপল হেঁদড় রগদে, িৃষ্টি িদল রদ� পোহন 
র�োদক আ� মোনুষ হচন্তোয় আদেন রর রজোদ� িোতোস িইদল তোদে� র� রেদে পড়দি। 
নো�ী�ো িদলদেন রর র� রম�োমদত� জনযে তোদে� হরেপল, িুঁোশ, �হশ ইতযেোহে খিু রিহশ 
প্রদয়োজন। মোনুষ িষ্যোকোল হনদয়ও েহুচিন্তোয় আদেন কো�ণ তো�ো েয় পোদছেন রর িষ্যোয় 
তোদে� র� আদ�ো রিহশ ষেহতগ্রস্ িদি। অংশগ্রিণকো�ীদে� মদত নো�ী�ো পরুুষদে� 
রচদয় র� হনদয় রিহশ সমসযেো এিং িুুঁহক� সম্ুখীন িন কো�ণ তো�ো রদ�� হেতদ� রিহশ 
সময় কোটোন। পহ�মোণগত তথযে রথদক রেখো রোয় রর রিহশ�েোগ কযেোদম্পই র�োহিঙ্ো 
নো�ীদে� রশল্ো� সম্পহক্য ত সমসযেোগুদলো আশঙ্ো� একটি প্র্োন হিষয়।

"রিহশ�েোগ সময় আম�ো 
রদ�� মদ্যে থোহক, পুরুষ�ো 

সো�ো হেন িোইদ� রুদ� রিড়োয় ... 
রহে র� রেদে পদড়, আম�ো িুঁোচদিো 
নো।"

– নো�ী, ৩০, কযেোম্প ১০

অংশগ্রিণকো�ী�ো িদলদেন রর, তো�ো 
তোদে� আশঙ্ো মোহিদক জোহনদয়দেন 
এিং রকউ রকউ িদলদেন রর তো�ো 
এনহজও কমমীদে� এিং হস.আই.হস 
অহফদসও জোহনদয়দেন, হকন্তু রকোদনো 
িযেিস্ো রনয়ো িয়হন।

নারীদের অন্ান্ ত্াণ সা�গ্ী সম্পজক্ড ি প্রধান আেঙ্াগুদ�া হ�

• সপাশাি প্রম়্ািন: অংশগ্রিণকো�ী�ো জোহনদয়দেন রর তো�ো রকিলমোরে 
একিো� জোমোকোপড় রপদয়হেদলন এিং এখন রদ�� িোইদ� এিং নমোজ পড়দত 
রোওয়ো� জনযে তোদে� আদ�ো জোমোকোপড় প্রদয়োজন।

• ত্াণ সামগ্রী সংগ্হ ও পজরবহম্নর সমস্া: অংশগ্রিণকো�ী�ো িদলদেন রর 
হিত�ণ রক্রে রথদক তোদে� িোহড়দত খোেযে হনদয় ররদত সমসযেো িদছে। কখনও 
কখনও িোহড়দত খোেযে রপৌঁদে রেয়ো� জনযে রলোকদক ৫০-৬০ টোকো হেদত িদছে। 
অংশগ্রিণকো�ীদে� রথদক জোনো রগদে রর রেোণ সংগ্রদি� জনযে েীর্যষেণ অদপষেো 
ক�ো আদ�কটি সমসযেো, হিদশষ কদ� সোদথ রেোট হশশু আদে এমন নো�ী এিং 
িয়স্ক মোনুষদে� জনযে।

• ররসি এলোকোয় গদিষণো ক�ো িদয়দে রসখোদন িসিোস�ত রিহশ�েোগ নো�ীদে� 
মদ্যে জ্ালাজন িাঠ হনদয় েহুচিন্তো এখনও হিেযেমোন, রহেও ১০ ও ২২ নং 
কযেোদম্প� নো�ীদে� জনযে এটো রতমন িড় সমসযেো নয় িদল মদন িদয়দে। আিজ্যনো 
জ্োহলদয় �োন্ো ক�ো� ফদল রসই র্ুঁোয়োয় অসসু্ িদয় পড়ো, রচোখ জ্োলো ক�ো এিং 
�োন্ো ক�দত সমসযেো িওয়ো হনদয় নো�ী�ো হিদশষেোদি েহুচিন্তোয় আদেন।

র�োহিঙ্ো সংকট রমোকোহিলোয় অংশগ্রিণকো�ী মোনহিক সংস্োগুদলো শ�ণোথমী এিং 
ষেহতগ্রস্ স্োনীয় জনদগোষ্ঠী� সোদথ ররোগোদরোগ গদড় রতোলো এিং তোদে� প্রহত 
জিোিহেহি থোকো� প্রহতশ্রুহত স্পষ্টেোদি প্রকোশ কদ�দে। এই উদদেদশযে স্বতন্ত্র সংস্োগুদলো� মো্যেদম এিং সোহি্যক সিোয়তো 
কম্যকোদডে িহু উদেযেোগ গ্রিণ ক�ো িদয়দে রো� একটি িল এই রো জোনো জরুহ�। হকন্তু এ প্রকল্পগুদলো কতটো কোর্যক�ী? 
পদু�ো সিোয়তো কম্যকোডে জদুড় ষেহতগ্রস্ জনসো্ো�দণ� প্রহত জিোিহেহিতো িৃহধি ক�ো� রজ.আ�.হপ-� প্রহতশ্রুহত এই 
সংকট রমোকোহিলোয় কতটো প�ূণ ক�ো িদছে?

* সম্পূণ্য হ�দপোট্যটি পোওয়ো রোদি এখোদন: http://www.shongjog.org.bd/news/i/?id=0993b68f-be04-46dd-a76f-b0a54e60504b
** হিদলেষণটি তদথযে� প্রোপযেতো, প্রহতহক্রয়ো হেদত পো�ো� সদুরোগ, অহেদরোগ িযেিস্ো� সোদথ সম্পৃক্ত প্রদনে� উপ� হেত্হত কদ� 

ক�ো িদয়দে, রো কযেোদম্প� তথযেেোতোদে� হজজ্োসো ক�ো িদয়দে। হিদলেষণ রথদক চো�টি কযেোদম্প� তথযে িোে রেয়ো িদয়দে কো�ণ 
রসল সংখযেো কম থোকো� কো�দন রকোন হসধিোদন্ত আসো রোয়হন (৪ এসিট, ২৩, কুতুপোলং আ�হস এিং নয়োপো�ো আ�হস)

কমন সোহে্য দস� সোম্প্রহতক গদিষণোয় রেখো রগদে রর 
এ রষেদরে হকেুটো অগ্রগহত রদটদে*। রর শ�ণোথমী�ো 
জোহনদয়দেন রর তোদে� কোদে তোদে� দেহনক জীিন 
সম্পদক্য  হসধিোন্ত রনয়ো� জনযে রদথষ্ট তথযে �দয়দে তোদে� 
সংখযেো িযেোপকেোদি িৃহধি রপদয়দে: ২০১৭ সোদল রর 
শতক�ো িো� মোরে ২৩% হেল, তো সোম্প্রহতক গদিষণোয় 
রিদড় ৯২% িদয়দে। হকন্তু এখদনো িহুসংখযেক শ�ণোথমী 
জোহনদয়দেন রর হকেোদি হিহেন্ রসিো পোদিন এিং তোদে� 
রমৌহলক চোহিেোগুদলো প�ূণ ক�দিন রস িযেোপোদ� হিভ্োহন্ত 
�দয়দে; এিং মোয়োনমো�/�োখোইদন কী রটদে এিং েীর্য 
রময়োদে তোদে� এিং তোদে� সন্তোনদে� েহিষযেদত কী 
কী হিকল্প �দয়দে রস সম্পদক্য  আদ�ো রিহশ এিং আদ�ো 
েোদলো তদথযে� প্রদয়োজন।

এই সংকদট সিোয়তো প্রেোনকো�ী রপশোজীিী এিং 
সংস্োগুদলো� কোজ সংক্রোন্ত গদিষণোয় প্রমোণ পোওয়ো 

রগদে রর কম্যসহূচগুদলো� হসধিোন্ত রনয়ো� রষেদরে 
সম্প্রেোদয়� েষৃ্টিেহঙ্ এিং মতোমতদক গুরুত্ব রেয়ো শুরু 
িদয়দে এিং সম্প্রেোদয়� সোদথ আদ�ো কোর্যক�েোদি 
ররোগোদরোগ গদড় রতোলো� জনযে রপশোজীিীদে� সিোয়তো 
হেদত হমহলত রসিো ও উপক�ণগুদলো আদ�ো কোর্যক�েোদি 
িযেিিো� ক�ো িদছে। হকন্তু এখদনো হকেু রষেদরে সিোয়তো 
কম্যকোদডে সোহি্যকেোদি রো প্রতযেোশো ক�ো িদছে এিং মোঠ 
পর্যোয় রো রটদে তো� মদ্যে িযেি্োন �দয়দে।

সোম্প্রহতক হনিস অযেোন্ড পপদুলশন মহনটহ�ং রিটোদসদটও 
এই একই হমশ্র হচরে ্�ো পদড়দে এিং একটি জটিল 
রেৌদগোহলক পহ�হস্হত� ইহঙ্ত পোওয়ো রগদে – ররখোদন 
হিহেন্ কযেোদম্প তথযে পোওয়ো� এিং অহেদরোগ/মতোমত 
জোনোদনো� পধিহতগুদলো িযেিিোদ�� সদুরোদগ� রষেদরে 
হেন্তো �দয়দে। এন.হপ.এম রিটো** হিদলেষণ কদ� হকেু 
হচত্োকষ্যক হিষয় লষেযে ক�ো রগদে:

মরাজহঙ্া সহাযিা কার্ডক্র� 
সম্প্রোদযর অংেগ্হণ এিং 
িিািজেজহিার মষেদত্ মক�ন 
ফ�াফ� করদে?

সরূে:

ইন্ো�হনউজ: তদথযে� 
চোহিেো� মলূযেোয়ন

হিহিহস হমহিয়ো অযেোকশন: 
সম্প্রেোদয়� অংশগ্রিণ 
এিং জিোিহেহিতো� জনযে 
কমন সোহে্য দস� মলূযেোয়ন

এন.হপ.এম: �োউন্ড 
১৫ রিটো
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হিহিহস হমহিয়ো অযেোকশন এিং ট্োন্সদলটস্য উইেোউট িি্য োস্য হমহলত েোদি র�োহিঙ্ো সংকদট ষেহতগ্রস্ 
জনসো্ো�দণ� কোে রথদক মতোমত সংগ্রি ক�ো এিং রসগুদলো সংকহলত ক�ো� কোজ ক�দে। এই 
সংহষেপ্ত প্রহতদিেনটি� উদদেশযে িল হিহেন্ হিেোগগুদলোদক র�োহিঙ্ো এিং আশ্রয়েোতো (িোংলোদেশী) 
সম্প্রেোদয়� রথদক পোওয়ো হিহেন্ মতোমদত� একটি সংহষেপ্ত হিি�ণ রেওয়ো, রোদত তো�ো জনদগোষ্ঠীগুদলো� 
চোহিেো এিং পেন্দ-অপেদন্দ� হিষয়টি হিদিচনো কদ� রেোদণ� কোজ আ�ও েোদলোেোদি পহ�কল্পনো 
এিং িোস্িোয়ন ক�দত পোদ�।

এই কোজটি আই.ও.এম, জোহতসংর অহেিোসন সংস্ো� সিদরোহগতোয় ক�ো িদছে এিং এটি� জনযে 
অথ্য স�ি�োি কদ�দে ই.ইউ হিউমযেোহনদটহ�য়োন এইি এিং ইউদক হিপোট্যদমন্ ফ� ইন্ো�নযেোশনোল 
রিদেলপদমন্।

'রো জোনো জরুহ�' সম্পদক্য  আপনো� ররদকোদনো মন্তিযে, প্রনে অথিো মতোমত, info@cxbfeedback.org 
ঠিকোনোয় ইদমইল কদ� জোনোদত পোদ�ন।

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

• পদু�ো সিোয়তো কম্যকোদডে� তুলনোয় ৩, ৪, ৫, ১১, ১৭, ২০ এসিদটনশন এিং 
২৪ নম্ব� কযেোম্প েোদলো ফলোফল কদ�দে। এই সমস্ কযেোম্পগুদলো� প্র্োন 
সংিোেেোতো�ো এন.হপ.এম ১৫-রত পহ�মোপ ক�ো চো�টি প্র্োন রমট্রিদসি� 
সিকটিদত গদড়� রচদয় েোদলো ফলোফল কদ�দে িদল জোহনদয়দেন***।

• হকেু এলোকোয় ফলোফল রতমন েোদলো হেল নো। হিদশষত ১িহলিউ, ৬, ৮ই, 
৯, ২০, ২১ ও ২৬ নম্ব� কযেোদম্প চো�টি রমট্রিদসিই ফলোফল গদড়� নীদচ 
�দয়দে।

• হকেু কযেোম্প হকেু রষেদরে েোদলো ফলোফল ক�দলও অনযেোনযে রষেদরে ততটো 
েোদলো কদ�হন। ররমন ১ই, ৮িহলিউ ও ১৪ নম্ব� কযেোম্প তথযে প্রেোদন� 
রষেদরে অদপষেোকৃত েোদলো ফল ক�দলও; সম্প্রেোদয়� অহেদরোগ এিং 
মতোমত জোনোদনো� িযেিস্োগুদলো িযেিিো� ক�ো� সদুরোদগ� রষেদরে রতমন 
েোদলো কদ�হন। অনযেহেদক ৭, ১৬ ও ২২ নম্ব� কযেোম্প মতোমত জোনোদনো� 
পধিহতগুদলো িযেিিোদ�� সদুরোগ থোকো� রষেদরে অদপষেোকৃত েোদলো ফল 
ক�দলও, শ�ণোথমীদে� জনযে হিেযেমোন রসিোগুদলো সংক্রোন্ত তদথযে� রষেদরে 
ততটো েোদলো ফল কদ�হন।

এই হেন্তোগুদলো� হপেদন অিশযেই একোহ্ক কো�ণ �দয়দে এিং সিোয়তো 
কম্যকোদডে� তৃতীয় িেদ� কমন সোহে্য স এই এলোকো হে হত্ক িযেি্োনগুদলো ে�ূ 
ক�দত সোিোরযে ক�োয় সদচষ্ট িদি; এিং রসই সোদথ জনসংখযেো� রর রগোষ্ঠীগুদলো পর্যোপ্ত 
রসিো পোদছে নো এিং রোদে� কোদে িত্য মোদন হবেমখুী ররোগোদরোগ ও ররোগেোদন� রসিো 
প্রোহপ্ত� পর্যোপ্ত সদুরোগ রনই, তোদে� আদ�ো উন্ত সিোয়তো প্রেোদন� রচষ্টো ক�দি। 
রকোদনো সংস্ো তোদে� হনজস্ব জনদগোষ্ঠী� অংশগ্রিণ ও জিোিহেহিতো প্রণোলী ও 
�ীহতনীহত� রকোদনো হিদশষ রষেদরে সোিোদরযে� জনযে অনুদ�ো্ ক�দত চোইদল হনহবে্য ্োয় 
আমোদে� সোদথ ররোগোদরোগ ক�দত পোদ�ন – অনুগ্রি কদ� হিস্োহ�ত জোনো� জনযে 
info@cxbfeedback.org এ রমইল করুন।

*** (১) রিহশ�েোগ মোনুদষ� হক মোনহিক রসিোগুদলো সম্পদক্য  অহেদরোগ ক�ো� িো প্রহতহক্রয়ো হেদত পো�ো সদুরোগ আদে? (২) েোতো প্রেোনকো�ী�ো হক রসিো প্রেোদন� সময় এ জোয়গো� রিহশ�েোগ মোনুদষ� মতোমত রক হিদিচনো কদ�? 
(৩) এ জোয়গো� রিহশ�েোগ মোনুষ হক জোদন হক হক ্�দন� রসিো এখোদন �দয়দে? (৪) এ জোয়গো� রিহশ�েোগ মোনুষ হক কখদনো ররোগোদরোগ/ সদচতনতো মলুক সিোহয়কো িো স�ঞ্োমোহে রেদখদে/শুদনদে/জোদন?

এন.িপ.এম ১৫ - ক্যাে�র community engagement-এর variance এর গড়
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এ জায়গার েবিশরভাগ মানষু িক কখেনা েযাগােযাগ/ সেচতনতা মলুক সহািয়কা বা সরঞ্জামািদ েদেখেছ/�েনেছ/জােন?

েবিশরভাগ মানেুষর িক মানিবক েসবা�েলা স�েকৰ্  অিভেযাগ করার বা �িতি�য়া িদেত পারা সেুযাগ আেছ?
দাতা �দানকারীরা িক েসবা �দােনর সময় এ জায়গার েবিশরভাগ মানেুষর মতামত েক িবেবচনা কের?
এ জায়গার েবিশরভাগ মানষু িক জােন িক িক ধরেনর েসবা এখােন রেয়েছ?
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