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ররাতহঙ্া জনয়�াষ্ঠীর আশঙ্া: 
স্াস্্য ও তিতকৎসা রসবা

তবস্াতরি তবিিীে পষৃ্াে

প্রতিবন্ধকিা তিয়ে আয�াচিা
ক্যায়পে প্রতিবন্ধী ব্যততিয়ের রসবা রেোর কাজটি কঠিন হয়ি পায়র। যতেও ররাতহঙ্া সম্প্রোয়ের ময়্্য তকছু মানুষ েীর্ঘতেন ্য়র িায়ের অক্ষমিার সায়থ জীবনযাপন করয়ছন, তকন্তু এমন অয়নয়ক রয়েয়ছন 
যায়ের মাোনমায়র তহংসার কারয়ে নিুন কয়র শারীতরক ও মানতসক আরায়ির সায়থ মাতনয়ে তনয়ি হয়ছে। শারীতরক এবং সাংস্কৃ তিক সীমাবদ্ধিার অথ্ঘ হল প্রতিবন্ধী মানুষয়ের পয়ক্ষ মলূ্ারার তশক্ষা বা 
অন্যান্য মানতবক রসবা পাওো কঠিন হে রযমন স্াস্্য রকন্দ্র বা নারী- বা তশশু-বান্ধব রকয়ন্দ্র যাওোর সমস্যা। িায়ের সামাতজক কাজকয়ম্ঘ অংশ রনোর সম্াবনা কম থাকার ফয়ল িারা তনয়জর ভাষা ছাডা অন্য 
রকায়না ভাষা রশখার সয়ুযা� পান না। সমায়জর সায়থ তবতছেন্নিার কারয়ে িায়ের কায়ছ িথ্য রপৌঁছাে না এবং িায়ের মিামি এবং অতভয়যা� জানায়নার সয়ুযা� কম পান। এই কারয়ে িায়ের কায়ছ প্রয়োজনীে 
সহােিা রসবা রপৌঁয়ছ তেয়ি হয়ল িায়ের পছয়দের ভাষাে রযা�ায়যা� �য়ড রিালা গুরুত্বপেূ্ঘ।

মািতিক এবং বুতধিবৃ তত্তগি প্রতিবন্ধকিা

ররাতহঙ্া সংস্কৃ তিয়ি মতস্ষ্ক (ম�জ/রেমা�), মন-আত্া (তেলর/
রফারান) এবং শারীতরক রেয়হর (তজসম) ময়্্য পাথ্ঘক্য করা 
হে। মানতসক অসসু্িার সায়থ লক্ষেীেভায়ব সামাতজক কলঙ্ 
(বেনাম) জতডি থায়ক। ররাতহঙ্া জন�ে অয়নক ্রয়নর মানতসক 
অসসু্িায়কই ফাউল বয়ল থায়কন যার সা্ারেভায়ব অথ্ঘ হল 
“পা�লাতম” বা “উন্ােনা”। িাই, অয়নক সমে মানতসক অসসু্িা 
(রেমাতক কমজতুর)বা বুতদ্ধবৃ তত্ত�ি অক্ষমিায়ক (রজয়হন কমজতুর) 
বুতিয়ে বলার রিয়ে শারীতরক অসসু্িা (�ার মাজতুর) ব্যাখ্যা করা 
সহজ হে।

যতেও ররাতহঙ্া ভাষায়ি আয়ব�, অনুভূতি এবং তিন্াভাবনা 
রবািায়নার জন্য তনতে্ঘ ষ্ট শব্দ রয়েয়ছ, িয়ব এর অয়নকগুয়লাই 
অন্যান্য ভাষা রথয়ক রনো হয়েয়ছ, তবয়শষি উেু্ঘ  রথয়ক। বহু ররাতহঙ্া 
মানুষই এই শব্দগুয়লার সায়থ পতরতিি নন।

প্রতিবন্ধকিা তিয়ে আয�াচিা

রযয়হিু ররাতহঙ্া জনয়�াষ্ঠী কখয়না ্ারাবাতহকভায়ব তিতকৎসা 
রসবা পােতন, িাই িায়ের ময়্্য স্াস্্য সপেয়ক্ঘ  সা্ারে জ্ান কম। 
প্রতিবন্ধকিা সপেতক্ঘ ি বহু অসসু্িার জয়ন্যই রকায়না ররাতহঙ্া 
পতরভাষা রনই এবং রসগুয়লা রবািায়নার জন্য রয শব্দগুয়লা ব্যবহার 
করা হে রসগুয়লা সপেতক্ঘ ি হয়লও অন্য রকায়না ররা� রবািাে। 
উোহরেস্রূপ, রট্াক (বোয়র মাইয়জে) রবািায়ি রয ররাতহঙ্া শব্দ 
ব্যবহৃি হে, পক্ষারাি (েীর্ঘ বা স্ল্প রমোেী পক্ষারাি) রবািায়িও 
রসই একই শব্দ ব্যবহার করা হে।

রবশ তকছু সা্ারে শারীতরক অক্ষমিা রবািায়নার জন্য তনতে্ঘ ষ্ট শব্দ 
রয়েয়ছ: রযমন বত্রিা (নাফাং) এবং অন্ধত্ব (আন্ধা)। রয ব্যততির 
শারীতরক অক্ষমিা রয়েয়ছ িায়ক কখনও কখনও ররাতহঙ্া ভাষাে 
তজসতম কমজতুর বলা হে। যার মানতসক অক্ষমিা রয়েয়ছ িায়ক 
রেমাতক-কমজতুর বলা হে, যার অথ্ঘ হল ‘বুতদ্ধবৃ তত্ত কম’। এই 

েটুি শব্দসহ অক্ষমিা রবািায়নার জন্য ব্যবহৃি রবতশরভা� শব্দ 
রনতিবািক এবং কলঙ্জনক।

শারীতরক প্রতিবন্ধকিার সায়থ সপেতক্ঘ ি বহু উপস�্ঘ বা জটিলিার 
জন্য ররাতহঙ্া ভাষাে শব্দ রয়েয়ছ। রযমন অসাডিা (রবসাি অন), 
পাতন জমা (ফুলা আইশ’রশ), রপশীয়ি টান ্রা (গুস্ েয়রা অন ) 
এবং অতনদ্া (গুম জাই ন’ফারন)।

প্রতিবন্ধী ব্যততিয়ের ময়্্য অয়নয়ক এখন স্াভাতবক জীবয়ন রফরার 
জন্য ক্যায়পে কম্ঘরি সংস্াগুয়লার মা্্যয়ম তনেতমি পনুব্ঘাসন 
(েবুারা �ম �রন) রসবা পাওোর সয়ুযা� পায়ছেন।

এই পনুব্ঘাসন পতরিয্ঘার ব্যাোমগুয়লায়ক মায়ি মায়ি ররেকটিস বলা 
হে যা ইংয়রতজ শব্দ প্র্যাকটিস রথয়ক রনো হয়েয়ছ।
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তিি ও বািাি

ঐতিহাতসকভায়ব, অয়নক সমায়জই আ্্যাত ত্কিা এবং 
তিতকৎসার ময়্্য রভোয়ভে এবং ব্যব্ান অস্পষ্ট। ররাতহঙ্া 
সংস্কৃ তিয়ি অসসু্িা এবং ররা�বালাইয়ক অয়নক সময়ে 
অয়লৌতকক শততির কাজ (তবিন-পতর) তহয়সয়ব তবয়বিনা করা 
হে। তবতভন্ন ্রয়ের মানতসক ররায়�র ব্যাখ্যা করার জন্য 
মানুষটি অশরীরী আত্ার (আসয়র ্রা) কবয়ল পয়ডয়ছ বলা 
হয়ি পায়র। উোহরেস্রূপ, পক্ষারাি – বোয়র মাইয়জে – 
শব্দটির আক্ষতরক অথ্ঘ “বািাস রময়রয়ছ”। তকন্তু রক রময়রয়ছ? 
বহু ররাতহঙ্া মানুষ তবশ্াস কয়রন রয তজন মানুষয়ক তনশ্চল 
করার জন্য বািাস তেয়ে আরাি কয়র। বহু ররাতহঙ্া মানুষ 
এখনও তবশ্াস কয়রন রয প্রতিবন্ধকিার মা্্যয়ম আল্াহ িায়ের 
পরীক্ষা তনয়ছেন, তবয়শষি যতে প্রতিবন্ধকিা মনস্া তত্ত্বক এবং/
বা বুতদ্ধবৃ তত্ত সংক্ান্ হে। তবয়শষি নারীয়ের মাতসক, সন্ান 
প্রসব এবং প্রসয়বর পয়র ৪০ তেন পয্ঘন্ তজয়নর কবয়ল পডার 
খবু রবতশ সম্াবনা রয়েয়ছ বয়ল ময়ন করা হে। এয়ক্ষয়রে তবশ্াস 
করা হে রয রকায়না তশশু তজয়নর কবয়ল পডয়ল িার মানতসক 
বা শারীতরক প্রতিবন্ধকিা রেখা তেয়ি পায়র। এই কারয়ে যতে 
িারা ময়ন কয়রন রকায়না তশশুর প্রতিবন্ধকিা রয়েয়ছ িাহয়ল 
িারা সা্ারেি রপশাোর তিতকৎসক বা স্াস্্য কমমীর পতরবয়ি্ঘ  
সনািন তিতকৎসক বা ্মমীে রনিার শরোপন্ন হন।

তবতিন্ন ধরযের ব্যথা

ররাতহঙ্া ভাষায়ি ব্যথায়ক বলা হে তবশ। এই শব্দটি তেয়ে 
সা্ারেি শারীতরক ব্যথা রবািায়না হে, মানতসক ব্যথা নে। 
মানতসক রবেনায়ক িারা বয়লন হসয়টা, যার অথ্ঘ হল ‘কষ্ট’। 
ররাতহঙ্া ভাষাে তবতভন্ন ্রয়ের শারীতরক ব্যথা রবািায়নার 
জন্য তবতভন্ন শব্দ ব্যবহার করা হে। কনকয়ন বা েীর্ঘস্ােী 
িাপা ব্যথায়ক বলা হে রহারাতন, যার আক্ষতরক অথ্ঘ হল 
‘কামডায়না’। িীক্ষ্ণ বা তিতডক রেো ব্যথা হল তসতস্যোতন, 
তিনতিন বা ছঁুি তবঁ্ায়নার অনুভূতিয়ক বলা হে তজনতজনন। 
যতেও ররাতহঙ্া ভাষাে তবতভন্ন ্রয়ের ব্যথা রবািায়নার জন্য 
এই তনতে্ঘ ষ্ট শব্দগুয়লা রয়েয়ছ, িয়ব বহু ররাতহঙ্া ররা�ীই ব্যথার 
জন্য সা্ারে শব্দটি (তবশ) ব্যবহার কয়র থায়কন। ররা�ীয়ের 
তনতে্ঘ ষ্ট শব্দগুয়লা ময়ন কতরয়ে তেয়ল তিতকৎসা কমমী এবং 
তিতকৎসা-রোভাষী, উভয়েয়র পয়ক্ষ ব্যথার উৎস ও ্রন রবািা 
আয়রা সহজ হয়ব।

* ৩, ১১, ১২, ১৩, ১৯ এবং ২৬ নম্বর ক্যায়পেও স্াস্্য এবং তিতকৎসা রসবা সপেতক্ঘ ি সমস্যাগুয়লা এক অন্যিম 
আশঙ্ার তবষে। িয়ব স্ল্প সংখ্যক মিাময়ির জন্য রকায়না তসদ্ধায়ন্ উপনীি হইো যােতন।

ররাতিঙ্া িিযগাষ্ঠীর আশঙ্া:
স্াস্্য ও তচতকৎিা রিবা
ররাতহঙ্া জন�ে র্ািােয়লর আয়লািনা িলাকালীন তবতভন্ন আশঙ্া 
িুয়ল ্য়রয়ছন। �ি ১৮ মায়স এই আয়লািনা সভাগুয়লায়ি িারা 
রয আশঙ্াগুয়লা িুয়ল ্য়রয়ছন িার শীষ্ঘ ৫টির ময়্্য স্াস্্য ও 
তিতকৎসা রসবা অন্যিম তছল। রসই সায়থ �ি ছে মায়স এই তবষয়ে 
উত্াতপি আশঙ্া অন্যান্য তবষয়ের িুলনাে ক্মা�ি বাডয়ছ। 
রযয়হিু এই তবষেটি শীষ্ঘ পঁািটি আশঙ্ার ময়্্য রয়েয়ছ িাই আমরা 
যা জানা জরুতরর এই সংখ্যাে এটি তনয়ে আয়লািনা করার তসদ্ধান্ 
তনয়েতছ।

তবয়শষি ২২, ২৩, ২৪, এবং ২৫ নম্বর ক্যায়পের জন�ে স্াস্্য 
এবং তিতকৎসা রসবা সংক্ান্ আশঙ্াগুয়লা উত্াপন কয়রয়ছন*। 
এই সকল ক্যায়পের মানুষ জাতনয়েয়ছন রয িায়ের আয়রা স্াস্্য 
রকয়ন্দ্রর প্রয়োজন, তবয়শষি িায়ের ব্লয়কর ময়্্য সহয়জ স্াস্্য 
রসবা পাওোর এবং তবতভন্ন ্রয়ের ররায়�র জন্য আয়রা ভায়লা 
তিতকৎসার ব্যবস্া করা প্রয়োজন। িারা জরুতর তিতকৎসা রসবার 
জয়ন্যও অনুয়রা্ জাতনয়েয়ছন। িারা উয়ল্খ কয়রয়ছন রয, 
এনতজওয়ের বিারা পতরিাতলি তকছু স্াস্্য রকন্দ্র রয়েয়ছ রযখায়ন 
সা্ারেি িারা অসসু্ হয়ল তিতকৎসার জন্য যান, িয়ব ডাতিার 
রেখায়নার জন্য িায়ের েীর্ঘসমে লাইয়ন অয়পক্ষা করয়ি হে। 
অংশগ্রহেকারীরা আয়রা বয়লতছয়লন রয ডাতিায়রর রেো ঔষ্ 
খাওোর পয়রও অয়নক সমে িারা ভায়লা হন না। তকছু পরুুষ 
অংশগ্রহেকারী বয়লয়ছন রয, ররা� যাই রহাক না রকন ডাতিাররা 
রকবল নাপা (প্যারাতসটামল) রেন। নারী অংশগ্রহেকারীরা িায়ের 
রয ঔষ্ রেো হয়েয়ছ িার নাম বলয়ি না পারয়লও ময়ন কয়রন 
রয িায়ের সব ররায়�র জয়ন্য একই ঔষ্ রেো হে এবং িারা িা 
রখয়ে রসয়র ওয়েন না।

আমরা যিবার হাসপািায়ল (স্াস্্য কময়লেক্স) ত�য়েতছ, 
রবতশরভা� সমে ডাতিার সব ররায়�র জয়ন্যই 
আমায়েরয়ক নাপা তেয়েয়ছন।”

– পরুুষ, ২৮, ক্যাপে ৯

আমরা ঔষয়্র নাম জাতন না িয়ব আমরা যখতন 
স্াস্্য কময়লেয়ক্স ত�য়েতছ, ডাতিাররা সব ররায়�র জন্য 

আমায়ের একই ঔষ্ তেয়েয়ছন আর আমরা িায়ি 
ভায়লা হইতন।”

– নারী, ৩৪, ক্যাপে ৯

সম্প্রোয়ের তকছু মানুষ আয়রা ভায়লা তিতকৎসার জন্য এম.এস.এফ 
(রমতডতসন স্যান্স রেতটিোরস) বা ক্যায়পের বাইয়র রজলা হাসপািায়ল 
যান। রযয়হিু িায়ের রসখায়ন রযয়ি পতরবহয়ের প্রয়োজন এবং 
অয়নক মানুয়ষর রসই সামথ্ঘ্য রনই, িারা ময়ন কয়রন রয িায়ের আয়রা 
উন্নি তিতকৎসা পাওোর রকায়না পথ রনই।

রয িারটি ক্যায়পে এই তবষেটি তনয়ে সবয়িয়ে রবতশ আশঙ্া প্রকাশ 
করা হয়েয়ছ রসগুয়লায়ি রয মলূ সমস্যা ও উয়বি�গুয়লা িুয়ল ্রা 
হয়েয়ছ িার ময়্্য তকছু তমল রয়েয়ছ। ২২, ২৪ এবং ২৫ নম্বর 
ক্যায়পে মানুষ জল বসয়ন্র (তিয়কনপক্স) ময়িা সংক্ামক ররায়�র 
প্রােভু্ঘ াব তনয়ে উতবিগ্ন এবং এই ররায়�র তিতকৎসার ব্যবস্া করার 
জন্য অনুয়রা্ কয়রয়ছন। ২২, ২৩ এবং ২৫ নম্বর ক্যায়পের মানুষরা 
িম্ঘয়রায়�র প্রােভু্ঘ াব তনয়ে উতবিগ্ন এবং এগুয়লার যথাযথ তিতকৎসা 
করায়নার জন্য সহােিা রিয়েয়ছন। ২২ এবং ২৫ নম্বর ক্যায়পে 
পাতনবাতহি ররায়�র আশঙ্া িুয়ল ্রা হয়েয়ছ।

সরূে: তডয়সম্বর ২০১৭ রথয়ক রম ২০১৯ পয্ঘন্ ২৪টি ক্যায়পে 
(ক্যাপে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, 
১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৩, ২৪, ২৫ এবং ২৬) অনুতষ্ি 
১০,৩৬৪টি র্ািােয়লর সভা রথয়ক বাংলায়েশ রবিার, এ.তস.
এফ, আই.ও.এম এবং তড.আর.তস কিৃ্ঘ ক সং�ৃহীি মিামি ও 
রসই সায়থ ৯ নং ক্যায়পে ১৮-২৫ বছর এবং ২৬+ বছয়রর পরুুষ 
এবং নারীয়ের সায়থ, এবং ১২ নং ক্যায়পে ১৮+ পরুুষ এবং 
নারীয়ের সায়থ তবতবতস তমতডো অ্যাকশয়নর পতরিাতলি েল�ি 
আয়লািনা রথয়ক সং�ৃহীি মিামি৷
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তবতবতস তমতডো অ্যাকশন এবং ট্ান্সয়লটস্ঘ উইোউট বড্ঘ াস্ঘ তমতলি ভায়ব ররাতহঙ্া সংকয়ট ক্ষতিগ্রস্ 
জনসা্ারয়ের কাছ রথয়ক মিামি সংগ্রহ করা এবং রসগুয়লা সংকতলি করার কাজ করয়ছ। এই 
সংতক্ষপ্ত প্রতিয়বেনটির উয়দেশ্য হল তবতভন্ন তবভা�গুয়লায়ক ররাতহঙ্া এবং আ্েোিা (বাংলায়েশী) 
সম্প্রোয়ের রথয়ক পাওো তবতভন্ন মিাময়ির একটি সংতক্ষপ্ত তববরে রেওো, যায়ি িারা জনয়�াষ্ঠীগুয়লার 
িাতহো এবং পছদে-অপছয়দের তবষেটি তবয়বিনা কয়র রোয়ের কাজ আরও ভায়লাভায়ব পতরকল্পনা 
এবং বাস্বােন করয়ি পায়র।

এই কাজটির জন্য অথ্ঘ সরবরাহ কয়রয়ছ ই.ইউ তহউম্যাতনয়টতরোন এইড এবং ইউয়ক তডপাট্ঘয়মটি ফর 
ইটিারন্যাশনাল রডয়ভলপয়মটি।

‘যা জানা জরুতর’ সপেয়ক্ঘ  আপনার রযয়কায়না মন্ব্য, প্রশ্ন অথবা মিামি, info@cxbfeedback.org 
ঠিকানাে ইয়মইল কয়র জানায়ি পায়রন।

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

িয়ব তকছু ক্যায়পের মানুষ তনতে্ঘ ষ্ট তকছু আশঙ্া প্রকাশ কয়রয়ছন –

২২ নম্বর ক্যাম্পে, মানুষ উয়ল্খ কয়রয়ছন রয সসু্ 
থাকার জন্য িায়ের আয়রা রবতশ পষু্টিকর খাবায়রর 
প্রয়োজন। িারা বয়লয়ছন টাকার অভায়ব িারা 
পষু্টিকর খাবার রখয়ি পারয়ছন না। এই ক্যায়পে 
অপষু্টির সমস্যা একটি আশঙ্ার তবষে। মিাময়ি 
জানা র�য়ছ রয মানুষ ময়ন কয়রন তিতকৎসা রকয়ন্দ্র 
একজন পষু্টিতবে থাকয়ল ভায়লা হয়ব – িারা ময়ন 
কয়রন রয কীভায়ব আয়রা পষু্টিকর খাবার রান্না 
করা যাে িা িায়ের জানা প্রয়োজন।

২৩ নম্বর ক্যাম্পে মানুষ িকু্ষয়রায়�র আয়রা ভায়লা 
তিতকৎসা ও �ভ্ঘ বিী মায়েয়ের জন্য রসবার োবী 
জাতনয়েয়ছন এবং রসই সায়থ উয়ল্খ কয়রয়ছন 
রয িায়ের পষু্টিকর খাবার প্রয়োজন। যতেও এই 
ক্যাপে রথয়ক আর রকায়না িথ্য পাওো যােতন 
তকন্তু ১২ নম্বর ক্যায়পেরা নারী অংশগ্রহেকারীরা 
উয়ল্খ কয়রয়ছন রয িায়ের সম্প্রোয়ের তকছু 
মানুয়ষর রেখয়ি সমস্যা হয়ছে তকন্তু রিায়খর 
তিতকৎসা করায়ি পারয়ছন না। তকছু নারী 
অংশগ্রহেকারী আয়রা বয়লতছয়লন রয িায়ের 
তবতভন্ন খাবায়রর পষু্টি সপেয়ক্ঘ  আয়রা িথ্য জানা 
েরকার।

আতম ঠিক ময়িা রখয়ি না পারাে 
েবু্ঘল রবা্ কতর। এছাডাও, আমরা 

�ভ্ঘ বিী নারীয়েরয়ক পষু্টিকর খাবার তেয়ি 
পারতছ না। িাই আমায়ের জানয়ি হয়ব, বল 
পাওোর জন্য আমায়ের কী খাওো 
েরকার?”

– নারী, ক্যাপে ১২

২৪ নম্বর ক্যাম্পে ররাতহঙ্া জন�ে মানতসক 
অসসু্িা এবং িার তিতকৎসা সংক্ান্ সমস্যাগুয়লা 
উত্াপন কয়রয়ছন। িারা ডােতরো হয়ল কীভায়ব 
খাবার স্যালাইন তিতর করয়বন রসই পদ্ধতি 
সপেয়ক্ঘ ও জানয়ি রিয়েয়ছন।

২৫ নম্বর ক্যাম্পের বসবাসকারীরা িায়ের 
তশশুয়ের শারীতরক ও মানতসক সসু্িা তনয়ে 
উয়বি� প্রকাশ কয়রয়ছন এবং আয়রা নারী এবং 
তশশু-রসবা রকয়ন্দ্রর অনুয়রা্ জাতনয়েয়ছন। িারা 
কীভায়ব তশশুয়েরয়ক তনউয়মাতনো রথয়ক রক্ষা 
করা যাে িা জানয়ি রিয়েয়ছন এবং �ভ্ঘ কালীন 
যত্ন, প্রসয়বাত্তর যত্ন এবং তশশুয়ের জন্য তবতভন্ন 
্রয়ের টিকা সপেয়ক্ঘ  িথ্য রিয়েয়ছন।

গত ৬ মােস আশংকা গত ১৮ মােস আশংকা 

�া�্য ও িচিকৎসা
েসবা

েশ�ারপািনরা�া�াণ 

৩২% 
২৯%

২৩% 
২০%

১৭%
 ১৯%

১১%
 ১৪%

১৬% ১৬%

�ি ১৮ মায়স (এন = ১০,৩৬৪) এবং তব�ি ৬ মায়স (এন = ৫,২৪৫) শীষ্ঘ ৫টি আশঙ্া
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