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ইস্যু ৫২ × মঙ্গলবার, ২২ জন্ ২০২১

‘হাইজিন জিট’, জিশেষ িশে কিাজিড-১৯ এে ছজ়িশ়ে প়িা কোধ 
ও পজেষ্াে-পজেচ্ছন্নতা িিা়ে োখশত কে সািান দেিাে, কসই 
সািাশনে অিাি সম্পশিকে  কোজহঙ্া িনশ�াষ্ঠীে মানুশষো আশ�ে 
মশতা এখনও তাশদে উশবেশ�ে িথা িাজনশ়ে আসশছন। সাধােণ 
জিজিন্ন স্াস্থ্যজিজধ সম্পশিকে  এই উশবে�গুশ�া ‘কহা়োট ম্যাটাসকে’ এে 
৪৪ তম সংখ্যা়ে* উশলেখ িো হশ়েজছ�। অন্যজদশি ২০২১ সাশ�ে 
িানু়োজে কথশি মারকে  মাশসে মশধ্য পাও়ো িজমউজনটি জিডি্যাি ডাটা 
কথশি কদখা ো়ে, কোজহঙ্া পরুুষশদে তু�না়ে স্াস্থ্যজিজধ সম্পজিকে ত 

* ২০২০ সাশ�ে কসশটেম্বশে প্রিাজেত স্াস্থ্যজিজধে উশবে� সম্পজিকে ত ‘কহা়োট ম্যাটাসকে’ (ো িানা িরুজে) - এে ৪৪ তম সংখ্যা: https://app.box.com/s/jjdsx66mvse
anv3pi7k03uyevefk7ey4

উশবে� প্রিাশেে সম্ািনা নােীশদে কষেশরে ১.৮ গুন 
কিজে। সাধােণ স্াস্থ্যজিজধে পাোপাজে কোজহঙ্া নােী 
ও কমশ়েো নােীশদে সাশথ সম্পজিকে ত স্াস্থ্যজিজধ জনশ়ে 
কে জিশেষিাশি উজবেগ্ন, প্রাপ্ত তথ্যগুশ�া কথশি কসটিও 
স্পষ্টিাশি িানা ো়ে। এছা়িা ২০২১ এে িানু়োজে কথশি 
মারকে  মাশসে মশধ্য িজমউজনটি জিডি্যাশিে মাধ্যশম নােীশদে 
িাছ কথশি স্াস্্যজিজধ সম্পজিকে ত কে ৬১ টি উশবে� এে িথা 
িানা ো়ে তাে মশধ্য ২০টিই জছ� ‘জড�জনটি জিট’ সম্পজিকে ত।

সরূে: িজমউজনটি জিডি্যাি অ্যান্ড কেসপন্স কমিাজনিম 
(জসএিআেএম) এিং জ�শসজনং গ্রুশপে আশ�ারনাে মাধ্যশম 
জিজিন্ন এশিজন্স নানা সমশ়ে কোজহঙ্া িনশ�াষ্ঠী ও কহাস্ট 
িজমউজনটিে িাছ কথশি কে মতামতগুশ�া সংগ্রহ িেশছ, 
২০১৮ এে িানু়োজে কথশিই জিজিজস জমজড়ো অ্যািেন কসই 
মতামতগুশ�া সমন্ব়ে িশে আসশছ। এে মশধ্য ‘কহা়োট ম্যাটাসকে’ 
(ো িানা িরুজে) এে ৪৪ তম সংখ্যাে (২০২০ এে কসশটেম্বশে 
প্রিাজেত) তথ্য ও মতামত জিশলেষণ কথশি কদখা ো়ে, ‘হাইজিন 
জিট’ সম্পশিকে  পরুুষশদে রাইশত নােীো তু�নাম�ূি কিজে 
উজবেগ্ন। এিইিাশি ২০২১ এে িানু়োজে কথশি মারকে  মাশসে 
মধ্যিততী সম়েটিশত আমো আেও এিিাে কদখশত পাই কে, 
‘হাইজিন জিট’ এে পাোপাজে নােীশদে মশধ্য তাশদে স্াস্থ্যজিজধ 
অথকোৎ নােীশদে সাশথ সম্পজিকে ত স্াস্থ্যজিজধ ও পজেষ্াে-
পজেচ্ছন্নতা জনশ়ে উশবে� েশ়েশছ। এই উশবে�গুশ�া আেও 
িাশ�ািাশি িুঝশত �ত ৩০ ও ৩১ কম জিজিজস জমজড়ো অ্যািেন 
জিজিন্ন ি্যাশম্প (ি্যাম্প ৮ ই, ১১ ও ২১) িসিাসিােী জতন িন 
জিশোেী কমশ়ে (১৫-১৭ িছে ি়েসী) এিং সাত িন নােীে 
(১৮-৪০ িছে ি়েসী) ১০টি কটজ�শিান সাষোৎিাে গ্রহণ িশে।

নারী ও প�ষেদর মেধয্ িবগত ৫ েকায়াটর্াের হাইিজন সং�া� উৎক�া (জানুয়াির ২০২০ - মাচর্  ২০২১)
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পষু্টি জিষশ়ে কোজহঙ্াশদে 
দষৃ্টিিজঙ্ ও রাজহদা
জিস্াজেত তৃতী়ে পষৃ্া়ে
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র�োহিঙ্ো নো�ী ও রেয়ে�ো 
তোযে� জন্য প্রয়েোজনী়ে 
‘িোইহজন হিটস’ নো পোও়েো� 
হিষ়েটি হনয়ে উহবিগ্ন

https://app.box.com/s/jjdsx66mvseanv3pi7k03uyevefk7ey4
https://app.box.com/s/jjdsx66mvseanv3pi7k03uyevefk7ey4


সাধােণত জড�জনটি জিটগুশ�া (োে মশধ্য স্যাজনটাজে প্যাড, সািান 
এিং অন্তিকোস থাশি) প্রজত জতন কথশি ছ়ে মাস পে পে জিতেণ 
িোে িথা।* জিন্তু িজমউজনটি জিডি্যাি ডাটা ও কিান সাষোৎিাে, 
এই উি়ে মাধ্যশমই জড�জনটি জিট জিতেশণে জিষশ়ে নােীশদে 
অনাস্থা প্রিাে কপশ়েশছ। েজদও কিান সাষোৎিাশে অংে কনও়ো 
জিছু অংেগ্রহণিােী িাজনশ়েশছন কে, তাো প্রজত জতন িা ছ়ে মাস 
পে পে জিট কপশ়েশছন। তশি অন্যো িাজনশ়েশছন কে, ২০১৭ সাশ� 
এখাশন আসাে পে কথশি তাো এ ধেশনে মারে রােটি জিট কপশ়েশছন 
এিং �ত ১০ মাশস তাো এিটি জিটও পানজন। তাো আেও িানান, 
তাশদে নাম তাজ�িািুক্ত না হও়ো়ে তাো জড�জনটি জিট পান জন।

এছা়িা কিান সাষোৎিােগুশ�াশত উশে এশসশছ কে, তাশদেশি কে 
পজেমাণ সামগ্রী কদও়ো হ়ে কসগুশ�া জছ� প্রশ়োিশনে তু�না়ে 
িম এিং জিশটে মশধ্য থািা অন্তিকোশসে সাইিও কছাট জছ� (তাো 
এগুশ�া তাশদে জেশুশদে িন্য ি্যিহাে িেশছন)। অন্যজদশি প্রজত 
ছ়ে মাশস জিট কপশ়েশছন এমন অংেগ্রহণিােীো িশ�শছন, ছ়ে 
মাস ধশে ি্যিহাশেে মশতা পেকোপ্ত সামগ্রী তাশদে কদও়ো হ়ে না এিং 
পজেিাশে এিাজধি নােী সদস্য থািশ� তাো এগুশ�া িা�ািাজ� 
িশে ি্যিহাে িশেন।

সেিোহিৃত প্যাডগুশ�াে জিষশ়ে তাো িানান, আশ� কেখাশন তাো 
এিিাে ি্যিহাে উপশো�ী প্যাড কপশতন িতকে মাশন তাে পজেিশতকে  
পনুো়ে ি্যিহােশো�্য প্যাশডে দটুি প্যাশিট কদও়ো হ়ে এিং প্রজত 
প্যাশিশট ৪টি িশে প্যাড থাশি। এই প্যাডগুশ�া তাশদে িােও 
িােও িাশছ অস্জস্িে িশ�ও মশন হশ়েশছ। এিিন কোজহঙ্া নােী 
িানান, জতজন পনুো়ে ি্যিহােশো�্য প্যাশডে প্যাশিট ৩০ টািা়ে 
জিজরি িশে তাে সাশথ এিটি এনজিওশত িাি িশে আ়ে িো টািা 
কো� িশে কমাট ৪০ টািা জদশ়ে কদািান কথশি অন্য প্যাড জিশনশছন।

অংেগ্রহণিােীো মশন িশেন ‘জড�জনটি জিট’ এে অজন়েজমত 
জিতেণ ম�ূত এনজিও’ে পেকোপ্ত িাশিট না থািাে িােশণই 
ঘটশছ এিং এই ি্যাপােটি তাো জিশটে িন্য কটাশিন কদন এমন 
ি�াজটি়োেশদে িাশছ শুশনশছন।

 আমো কে অশনি জদন পে পে এই জিট পাজচ্ছ কসটা 
িশোনা িা ঘজূণকেঝশ়িে িােশণ ন়ে, িেং এনজিও’ে িাশিট 
িশম োও়োে িােশণই এটা হশচ্ছ। ”

– কোজহঙ্া জিশোেী, ১৫, ি্যাম্প ৮ই

* https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/200226_mhm_strategyand_kits_2020_final.pdf

কিজেেিা� নােীই িশ�শছন কে কিাজিড-১৯ এে আশ�ই জিট 
জিতেশণ সমস্যা জছ� এিং এশষেশরে মহামাজে িা়িজত কিাশনা সমস্যা 
ততজে িশেজন। তশি অল্প জিছু নােী মশন িশেন কে সীজমত পেকোশ়ে 
জিতেশণে িন্য মহামাজে দা়েী। আিাে জিছু নােী িাজনশ়েশছন, 
কিাজিড-১৯ এে িােশণ ি্যাশম্পে জিতশে র�ারশ� জিজধজনশষধ 
থািা়ে প্যাড জিনশত িাইশে োও়োটা তাশদে িন্য িঠিন হশ়ে 
পশ়িশছ। এছা়িা িষকোে িােশণ োো এিিাে ি্যিহােশো�্য প্যাড 
ি্যিহাে িশেন তাো কসগুশ�া সঠিি িা়ে�া়ে কি�াে িন্য িাইশে 
কেশত পােশছন না (সাধােণ জন়েম হশ�া মাটি রাপা কদও়ো)। এ 
িােশণ িতকে মাশন কিউ কিউ ট়েশ�ট িা করেশন প্যাড কি�শছন, ো 
কথশি পেিততীশত করেশন পাজন র�ার� িাধাগ্রস্ হশচ্ছ িা ট়েশ�টগুশ�া 
উপশর প়িশছ।

 এিটানা িৃষ্টিে সম়ে, আমাে পশষে প্যাড মাটি রাপা 
কদও়ো সম্ি হ়ে না িশ� আজম কসগুশ�া ট়েশ�শটই কিশ�জছ।”

– কোজহঙ্া জিশোেী, ১৫, ি্যাম্প ৮ই

কেসি নােী জন়েজমতিাশি জিট পান না তাো পশুোশনা িাপ়ি ি্যিহাে 
িো িা ৪০ টািা জদশ়ে প্যাশডে প্যাশিট কিনাে (মিজুে িা রোণ 
সামগ্রী জিজরিে টািা়ে) মশতা জনিস্ উপাশ়ে এই পজেজস্থজতে সাশথ 
মাজনশ়ে কনও়োে করষ্টা িেশছন।

 আজম খািাে িাতী়ে কেেন আইশটমগুশ�া জিজরি িজে। 
এগুশ�া জিজরিে টািা়ে আজম কদািান কথশি ৪০ টািা দাশমে 
প্যাড জিজন। অশনি মানুষ তাশদে কেেন জহশসশি পাও়ো রা� 
এিং কত� জিজরি িশেন। আে োশদে জিজরি িোে মশতা জিছুই 
কনই তাো পশুোশনা িাপ়ি ি্যিহাে িশেন।”

– কোজহঙ্া নােী, ২৪, ি্যাম্প ১১

নােী অংেগ্রহণিােীো িানান, �জ্াে িােশণ তাো িজমউজনটিে 
অন্য নােী সদস্যশদে সাশথ হাইজিন সমস্যা জনশ়ে আশ�ারনা িশেন 
না। তশি কিউ কিউ িশ�শছন কে তাো এই সমস্যাগুশ�া জনশ়ে িাজ়ি 
িাজ়ি জ�শ়ে কসিা কদ়ে এমন ি�াজটি়োেশদে সাশথ িথা িশ�শছন।

 জিছু নােী আশছন োশদে কপশট ি্যথা হশ� তাো কসটিশি 
�্যাজ্রিি/অ্যাজসজডটিে সমস্যা িশ� িাশিন এিং কস অনেুা়েী 
ওষধু খান। এশদে মশধ্য কিউ কিউ হাসপাতাশ� জ�শ়েও ওষধু 
রান। জিন্তু �জ্াে িােশণ মাজসশিে সম়েিাে কছাটখাশটা 
সমস্যা জনশ়ে িজমউজনটিে নােীো কিাশনা আশ�ারনা িশেন না।”

– কোজহঙ্া নােী, ২৪, ি্যাম্প ১১

কিাজিড-১৯ সংরিান্ত জিজধজনশষধ এিং ঝশ়িা আিহাও়োে 
িােশণ ি�াজটি়োে িা এনজিও িমতীো এখন আে আশ�ে মশতা 
ি্যাম্পগুশ�াশত কেশত পােশছন না। এ িােশণ নােীো স্াস্থ্যজিজধ ও 
মাজসি সম্পশিকে  আশ�ে করশ়ে িম তথ্য পাশচ্ছন এিং এ জিষ়েগুশ�া 
জনশ়ে আশ�ারনা িোে সশুো�ও িশমশছ। তাো িাজনশ়েশছন এই 
রাজহদাগুশ�া সম্পশিকে  মাজঝে (িজমউজনটিে কনতা) সাশথ িথা ি�া 
কিাশনা সমাধান ন়ে।

 আজম তাশদে অশনিিাে িশ�ও কিাশনা সমাধান পাইজন 
িশ� এখন এটা জনশ়ে খিু হতাে এিং এ িােশণ আজম এখন 
আে হাইজিন জিট সম্পশিকে  জিছু জিজ্াসা িজে না।”

– কোজহঙ্া জিশোেী, ১৫, ি্যাম্প ১১

সুপারিশ

অংেগ্রহণিােীো িশ�শছন, তাো মাজসশিে সম়ে প্যাড/িাপ়ি 
জিিাশি ি্যিহাে িেশিন এিং ি্যিহাশেে পে কসগুশ�া জনোপশদ 
কিাথা়ে কি�শিন কস সম্পশিকে  এশিজন্সগুশ�া কথশি আেও তথ্য 
রান। এছা়িা তাো সপুাজেে িশেশছন কে, প্রজতটি ব্লি এিং স্াস্থ্য 
কসিাশিশ্রে এিিন নােী ডাক্তাে থািা উজরত, োে সাশথ তাো 
স্াস্থ্যজিজধ ও মাজসি সম্পজিকে ত সমস্যাগুশ�া জনশ়ে আ�াপ িেশত 
পাশেন।
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পুষ্টি রিষয়ে রিারিঙ্াযেি 
েষৃ্টিভরঙ্ ও চারিো

সামজগ্রি সসু্াশস্থ্যে িন্য পষু্টিিে ও সষুম খাদ্য অপজেহােকে। জিন্তু 
িক্সিািাশেে েেণাথতী ি্যাশম্পে িাজসন্াশদে িন্য কতমন খািাে 
কো�া়ি িো প্রা়েই িঠিন হশ়ে দা া়িা়ে। স্াস্থ্যিে খাদ্যাি্যাস 
ও এই সংরিান্ত তশথ্যে অিাি েেণাথতীশদে অশনশিেই স্াস্থ্য 
ও িীিনোরোে মাশনে উপে জিরূপ প্রিাি কি�শছ। ি্যাশম্পে 
িাজসন্াশদে খাদ্যাি্যাস, পষু্টিসংরিান্ত জরন্তাধাো ও তশথ্যে রাজহদা 
সম্পশিকে  িানশত টিডজব্লউজি-ে পষে কথশি কোজহঙ্া িনশ�াষ্ঠীে 
িশ়েিিন সদশস্যে সাষোৎিাে কনও়ো হ়ে।

শািীরিকভাযি অসুস্থ ি্যরতিিা িযেযেন 
ি়ে পুষ্টিকি খািাি র�াগাড় কিযে ো ািা 
প্ররেকূেোি মুযখামুরখ িযছেন ন়েযো খাে্য িা 
পুষ্টিজরনে সমস্যাি কািযে রিাযগ ভুগযেন

স্াশস্থ্যে উপে খাশদ্যে প্রিাি িতটুিু তা ি�াে অশপষো োশখ 
না। সাষোৎিােদাতাশদে মশধ্য ৭ িন (৫ িন নােী, ২ িন পরুুষ) 
তা াশদে িতকে মান োেীজেি অিস্থা কমাটামটুি িা খাোপ িশ� উশলেখ 
িশেশছন, এিং প্রশত্যশিই অসশুখ িু�শছন িশ�ও িাজনশ়েশছন। 
সাষোৎিােদাতাশদে মশধ্য ৮ িন িশ�শছন খাদ্য িা পষু্টিিজনত 
কিাশনা িােশণ �ত ১২ মাশসে মশধ্য তা াো কোশ� িুশ�শছন। কে ৫ িন 
নােী জনশিশদে োেীজেি অিস্থা কমাটামটুি িা খাোপ িশ�জছশ�ন 
এিং কোশ� িু�শছন িশ� িাজনশ়েজছশ�ন, তা াোও এই ৮ িশনে 
অন্তিুকে ক্ত। পষু্টিে অিাশিই ি্যাশম্পে িাজসন্াশদে স্াশস্থ্যে এই দদুকেো 

না হশ়ে থািশ�ও উপেুক্ত পষু্টিে অিাশি তাশদে সামজগ্রি সসু্াশস্থ্যে 
উপে সোসজে জিরূপ প্রিাি প়িাে েশথষ্ট সম্ািনা েশ়েশছ। 
সাষোৎিােদাতাশদে ১৭ িশনে মশধ্য ১৪ িন (কে ৭ িন জনশিশদে 
অিস্থা কমাটামটুি িা খাোপ িশ�শছন তা াো সহ) িাজনশ়েশছন, �ত 
১২ মাশসে মশধ্য পষু্টিিে খািাে কো�া়ি িেশত তা াশদেশি সমস্যাে 
সম্ুখীন হশত হশ়েশছ, আে পেকোপ্ত পজেমাশণ টাটিা ি�ম�ূ, 
োিসিজি ও মাছ-মাংস কপশত সিশরশ়ে কিজে সমস্যা কদখা ক�শছ। 
সসু্াস্থ্য িিা়ে োখশত স্াস্থ্যিে ও সষুম খাশদ্যে িূজমিা খিুই 
গুরুত্বপণূকে, তশি জিশেষ িশে অসখুজিসশুখ কিা�া অিস্থা়ে এসশিে 
গুরুত্ব আেও কিজে।

সিযচয়ে রিরশ খাও়ো ি়ে ভাে, ডাে, 
শা টরক, শাকসিরজ এিং রডম

কোজহঙ্াশদে ম�ূ খািাে হ� িাত। সাষোৎিােদাতাশদে সিাই 
প্রজতজদন িাত খান িশ� িাজনশ়েশছন। অন্যান্য েিকে ো িাতী়ে খাদ্য 
(রুটি, নুড� ্স, পাস্া) খিু এিটা খাও়ো হ়ে না; সাষোৎিােদাতাশদে 
৬ িন িশ�শছন তা াো মাশস এিিাে িাত ি্যতীত অন্য েিকে ো খান, 
আে ১১ িন িশ�শছন এিদমই খান না। কোজহঙ্াশদে আজমশষে ম�ূ 
উৎস হশচ্ছ ডা�, শুা টজি ও জডম (কোজহঙ্া িাষা়ে েথারিশম ডাই�, 
শুআনা মাছ এিং আণ্া)। সাষো|িােদাতাশদে কিজেেিা�ই 
িশ�শছন তা াো এগুশ�াে প্রশত্যিটিই সপ্তাশহ ২–৩ িাে খান। এখাশন 
(িাং�াশদশে) কোজহঙ্া িনশ�াষ্ঠীে আজমশষে প্রধান উৎস – ডা� 
িা ডাই� – এটা জিন্তু জম়োনমাশে এতটা প্ররজ�ত জছ� না। কসখাশন 
টশমশটা, িা ারা আম, কতা তু�, ক�িু আে িুজর িাতা জদশ়ে ততজে হাজি 
নাশমে টি িাতী়ে সু্যপ খাও়ো হত, এখাশন োে িা়ে�া জনশ়েশছ 
ডা�। িাং�াশদশে সহি�ি্য হও়ো়ে এিং েশথষ্ট িোদ্দ থাশি িশ� 
ডা� ও শুা টজি এখন কোজহঙ্াশদে জন়েজমত খািাশেে অংে হশ়ে 
ক�শছ। টাটিা োিসিজি তু�নাম�ূিিাশি িমই খাও়ো হ়ে িশ� 
সাষোৎিােদাতাো িাজনশ়েশছন – জতন িন িশ�শছন প্রজত জদনই 
খান, রাে িন সপ্তাশহ ২ কথশি ৩ িাে, দইু িন সপ্তাশহ এিিাে, পাার 
িন মাশস এিিাে, এিং এি িন িশ�শছন এিমদই খান না।

ফেমূে, েগু্ধজাে দ্রি্য এিং মাে-
মাংস কম খাও়ো ি়ে

সাষোৎিােদাতাো িশ�শছন টাটিা ি�ম�ূ তা াো খিু িমই 
খান – ১০ িন িশ�শছন মাশস এিিাে খান, এিং িাজি সাতিন 
িশ�শছন এিমদই খান না। মাছ-মাংসও কিজে খাও়ো হ়ে না; 
সাষোৎিােদাতাশদে অজধিাংে িশ�শছন তা াো মাশস এিিাে 
মেুজ�ে মাংস খান, এিং ৬ িন মাশস এিিাে অন্যান্য মাংস (�রু, 
খাজস) খাও়োে িথা িাজনশ়েশছন। ৬ িন প্রজত সপ্তাশহ এিিাে 
টাটিা মাছ খাও়োে িথা িাজনশ়েশছন, ৭ িন িশ�শছন মাশস 
এিিাে খান, এিং ৪ িন িশ�শছন এিদমই খান না। শুধু ৩ িন 
মাশস এিিাে দধু, দই িা অন্য কিাশনা দগু্ধিাত খািাে গ্রহশণে িথা 
িাজনশ়েশছন, িাজি ১৪ িন িশ�শছন তা াো এসি এশিিাশেই খান 
না। সাষোতিােদাতাশদে অজধিাংেই িশ�শছন তা াো জমষ্টি িা িাঙ্ক 
িুড এশিিাশেই খান না, তশি অল্প িশ়েিিন মাশঝ মাশঝ খান িশ� 
িাজনশ়েশছন।

পুষ্টি রনয়ে রিারিঙ্াযেি পরিভাষা 
এিং েষৃ্টিভরঙ্ িুঝা গুরুত্বপূে্ণ

পষু্টি এিং খাদ্য সামগ্রীে স্াস্থ্য�ত গুণাি�ী সম্পশিকে  কোজহঙ্াশদে 
ধােণা সিসম়ে এগুশ�াে তিজ্াজনিিাশি জনণকে়ে িো পষু্টি মাশনে 
উপে জি জত্ত িশে হ়ে না। উদাহেণস্রূপ, কোজহঙ্া িনশ�াষ্ঠীে িন্য 
িাত িাশিকোহাইশরেট িা েজক্তে উৎশসে করশ়ে কিজে জিছু; তাো জিশ্াস 
িশে কে স্াস্থ্যিে খাদ্যাি্যাশসে অংে জহসাশি এিং সসু্াস্থ্য িিা়ে 
োখশত ও োেীজেি িৃজধিে িন্য প্রজতজদন িাত খাও়ো উজরৎ।

টাটিা ি�, োিসিজিে পাোপাজে মাছ-মাংস এিং সামজুরিি 
খািাে স্াস্থ্যিে খাদ্য জহসাশি জিশিরনা িো হ়ে, তশি এই ধােণাটিে 
জি জত্ত এসশিে পষু্টিগুশণে উপে ন়ে। কোজহঙ্া িনশ�াষ্ঠী েজক্ত েব্দটি 
জদশ়েই “কপ্রাটিন” এে ধােণা পা়ে। কোজহঙ্া িাষা়ে কপ্রাটিন ি�শত 
েজক্ত ছা়িাও ম�ূত “পষু্টি” এিং “ি�” িা “কিাে” িুঝা়ে। িাদাশমে 

সরূে: ি্যাশম্পে িাজসন্াশদে পষু্টি সম্পজিকে ত িতকে মান দষৃ্টিিজঙ্ ও তশথ্যে রাজহদা িুঝাে উশদ্দশে্য ট্ান্সশ�টসকে উইদাউট 
িডকে াসকে (টিডজব্লউজি) কটজ�শিাশন ১পিূকে, ১পজচিম, ২পিূকে, ২ পজচিম, এিং ৩ নম্বে ি্যাশম্প (১ পিূকে, ১ পজচিম, ২ পিূকে, ২ 
পজচিম, ৩) িসিাসিােী কোজহঙ্া িনশ�াষ্ঠীে ১০ িন পরুুষ ও ৭ িন নােীে সাষোৎিাে কন়ে। ২০২১ সাশ�ে ৩১ কম 
এিং ১ িনু সাষোৎিােগুশ�া কনও়ো হ়ে।
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জিজিজস জমজড়ো অ্যািেন এিং ট্ান্সশ�টসকে উইদাউট িডকে াসকে জমজ�ত িাশি কোজহঙ্া সংিশট ষেজতগ্রস্ 
িনসাধােশণে িাছ কথশি মতামত সংগ্রহ িো এিং কসগুশ�া সংিজ�ত িোে িাি িেশছ। এই 
সংজষেপ্ত প্রজতশিদনটিে উশদ্দে্য হ� জিজিন্ন জিিা�গুশ�াশি কোজহঙ্া এিং আশ্র়েদাতা (িাং�াশদেী) 
সম্প্রদাশ়েে কথশি পাও়ো জিজিন্ন মতামশতে এিটি সংজষেপ্ত জিিেণ কদও়ো, োশত তাো িনশ�াষ্ঠীগুশ�াে 
রাজহদা এিং পছন্-অপছশন্ে জিষ়েটি জিশিরনা িশে রোশণে িাি আেও িাশ�ািাশি পজেিল্পনা 
এিং িাস্িা়েন িেশত পাশে।

আন্তিকোজতি কেসজিউ িজমটিে সাশথ অংেীদাজেশত্ব এই িািটিে িন্য অথকে সেিোহ িশেশছ মাজিকে ন 
েুক্তোষ্ট্র সেিাে।

‘ো িানা িরুজে’ সম্পশিকে  আপনাে কেশিাশনা মন্তি্য, প্রশ্ন অথিা মতামত, info@cxbfeedback.org 
ঠিিানা়ে ইশমই� িশে িানাশত পাশেন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যনক ককানোভানবই আন্তর্াশতক কেসশকউ কশিটিে আেুষ্াশেক বক্তব্য শিনসনব, বা িাশক্ে যুক্তোষ্ট্র সেকানেে সেকাশে েীশত শিনসনব গণ্য কো উশিৎ েয়।

কপ্রাটিন স্াশস্থ্যে িন্য িা� িশ� মশন িো হ়ে, অশনশি জিশ্াস 
িশেন কে িাদাম তা াশদেশি েজক্তো�ী িে কতাশ� এিং হা়ি েক্ত 
িশে। তাে মাশন এই ন়ে কে িাদাম, ডা� এিং কপ্রাটিশনে অন্যান্য 
উৎসগুজ�শি মাছ-মাংশসে জিিল্প জহসাশি জিশিরনা িো হ়ে।

কোজহঙ্া সংস্কৃ জতশত এশিি খািাশেে এশিি ধেশণে পষু্টিগুণ আশছ 
িশ� মশন িো হ়ে। উদাহেণস্রূপ, �া� োি (�া� হাি) — ো 
িাং�াশদশেও িনজপ্র়ে — েক্ত র�ার� িৃজধি িশে িশ� জিশ্াস িো 
হ়ে। আিাে িে�া (জতত হে�া) ডা়োশিটিস প্রজতশোধ িশে িশ� 
ধােণা িো হ়ে। কোজহঙ্া সম্প্রদা়েশি স্াস্থ্যিে খাদ্যাি্যাস সম্পশিকে  
সঠিি তথ্য িানাশত খাশদ্যে পষু্টিগুণ সম্পশিকে  তাশদে ধােণা িুঝা 
গুরুত্বপণূকে।

সাক্াৎকািোোিা জারনয়েযেন ো ািা পুষ্টি 
সংক্ান্ত েথ্য চান, েযি পাযছেন না

সাষোতিাে কদও়ো ১৭ িশনে মশধ্য �ত ১২ মাশস মারে দইু িন পষু্টি 
সম্পজিকে ত তথ্য পাও়োে িথা িাজনশ়েশছন — এিিন এনজিও 
কস্চ্ছাশসিীশদে িাছ কথশি এিং অন্যিন এিটি এনজিও প্রজেষেণ 
সিা়ে। এই দইু িন িশ�শছন কে তা াো কিজে পজেমাশণ োিসিজি 
খাও়োে এিং স্াস্থ্যসম্ত িাশি খািাে প্রস্তুশতে পোমেকে কপশ়েশছন। 
১৭ িন সাষোতিােদাতাশদে সিাই পষু্টি সম্পজিকে ত আেও তথ্য 
কপশত রান, তশি ১২ িন সাষোতিােদাতা �ত ১২ মাশস পষু্টি 
সম্পজিকে ত তথ্য কপশত সমস্যা হও়োে িথা িাজনশ়েশছন। তা াো 
িানশত রান জিিাশি স্াস্থ্যিে খাদ্যাি্যাস ধশে োখশত হশি এিং 
এসি তথ্য কিাথা়ে পাও়ো োশি।

 আমাশদে িন্য কিান খািাে স্াস্থ্যিে অথিা আমাশদে 
িখন এিং িতিাে এটি খাও়ো উজরত, এসি আমো িাজননা। 
সতুোং, এগুশ�া আমাশদে ি্যপােগুশ�া িুঝাে কষেশরে জিছু 
সমস্যা। আমাশদে িাশছ পেকোপ্ত তথ্য না থািা়ে িখনও িখনও 
আমো জিভ্ান্ত হশ়ে োই।"

— কোজহঙ্া নােী, ২৮, ি্যাম্প ২পিূকে

 আমাে িাচ্াো সিসম়ে অসসু্থ থাশি। পষু্টিিে খািাে 
সম্পশিকে  অথিা এই সমস্যাগুজ� িাটিশ়ে উেশত আমাশদে 
িী িো উজরত কস সম্পশিকে  আমাশদে িাশছ কিান তথ্য িা 
পোমশেকেে উৎস কনই।”

— কোজহঙ্া নােী, ি্যাম্প ১পিূকে

 পষু্টি সম্পজিকে ত তথ্য কপশত কিাথা়ে কেশত হশি তা আজম 
িাজন না।"

— কোজহঙ্া পরুুষ, ৩০, ি্যাম্প ১পজচিম

এনজিও গুশ�াে উজরৎ মশুখামজুখ অথিা অজডও িেম্যাশট প্রাসজঙ্ি 
িাষা ও ধােণা ি্যিহাে িশে পষু্টি সম্পজিকে ত তথ্য িানাশনা।

 মাইজিং (�াউডজস্পিাে জদশ়ে প্ররােণা) পশুো 
িনশ�াষ্ঠীশি [পষু্টি সম্পশিকে ] িানশত সহা়েতা িেশি।”

— কোজহঙ্া পরুুষ, ৩৫, ি্যাম্প ২পজচিম

 জ�জখত তথ্য কিি� জেজষেতোই িুঝশত পােশি। তশি 
মাইজিং িশে তথ্য িানাশ� (�াউডজস্পিাে জদশ়ে িনসমশষে 
প্ররােণা) জেজিেগুশ�াে সি� িাজসন্াশদে িন্য খিু উপিােী 
হশি।”

— কোজহঙ্া পরুুষ, ৪১, ি্যাম্প ৩

১৭ িন সাষোতিােদাতাশদে মশধ্য ১৫ িন এনজিও গুশ�াশি 
পষু্টি ও স্াস্থ্যিে খাদ্যািাস সম্পজিকে ত তশথ্যে িন্য এিটি জিশ্স্ 
সরুে জহশসশি উশলেখ িশেশছন। এনজিওগুশ�াশি, জিশেষ িশে 
কোজহঙ্ািাষী এনজিও কস্চ্ছাশসিীশদেশি সাধােণত কোজহঙ্া 
সম্প্রদাশ়েে সদস্যশদে িন্য জিজিন্ন ধেশণে তশথ্যে জিশ্স্ উৎস 
জহসাশি উশলেখ িো হ়ে। সি� সাষোতিােদাতা িাজনশ়েশছন 
কে তা াো কোজহঙ্া িাষা়ে হ়ে মশুখামজুখ অথিা অজডও িমকে্যাশট 
(�াউডজস্পিাশেে মাধ্যশম) পষু্টি সম্পজিকে ত তথ্য কপশত রান। 
কোজহঙ্া সম্প্রদাশ়েে কিজেেিা� সদশস্যে িন্য মশুখামজুখ এিং 
অজডও িমকে্যাটগুজ� সজুিধািনি, িােণ এিাশি কোজহঙ্া িাষা়ে 
সেিোহিৃত তথ্য সাষেেতা জনজিকেশেশষ সম্প্রদাশ়েে কিজেেিা� 
ক�ািই িুঝশত পাশেন। পষু্টি সম্পজিকে ত তথ্যগুজ� এসি পধিজতশত 
সেিোহ িো উজরৎ; তশি এটাও মাথা়ে োখশত হশি কে ি্যিহৃত 
িাষা কেন কোজহঙ্া সম্প্রদাশ়েে িাষা ও সংস্কৃ জত এিং পষু্টিিে 
খাদ্যাি্যাশসে ধােণাে সাশথ সামঞ্জস্যপণূকে হ়ে।
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