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

ইস্যু ৫৫ × মঙ্গলবার, ২১ সসপ্টেম্বর ২০২১

সাম্প্রতিক এই মিামিগুল�া (মম-জ�ুাই, ২০২১) মেলক ম�াঝা 
যায় ময ম�াতিঙ্া জনল�াষ্ঠী এখনও সাইট (মসিু, �াস্া, তসঁত়ি, নর্দমা 
�া পয়়ঃতনষ্াশন, স�ুক্া প্াচী� প্ভৃতি), ডকুলমন্টস �া নতে এ�ং 
মশল্াল�� সালে সম্পতক্দ ি সমস্াগুল�া তনলয় উতবিগ্ন। এ� পাশাপাতশ 
১৭% মানুষ স্াস্্ সম্পতক্দ ি ত�তভন্ন সমস্া� কো উললেখ কল�ন, 
যা� মল্্ অল্্দলক�ও ম�তশ তি� �ভ্দ �িী না�ী ও তশশুলর� পষু্টি 
সম্পতক্দ ি।

গর্ভ বতী নারীদের উদবেগ

সাক্াৎকাল� অংশ মনওয়া সক� �ভ্দ �িী না�ীই �ল�লিন ময িা�া 
�ভ্দ কা�ীন মস�া মপলয়লিন এ�ং িালর� একটি মডত�ভাত� �ই মরওয়া 
িলয়লি (মযখালন উপকা�লভা�ী� নাম, স্ামী� নাম, �ভ্দ ্া�লে� 
িাত�খ, মশল্াল�� ঠিকানা এ�ং িা� স্ালস্্� অ�স্া উললেখ ক�া 
োলক)। স্াস্্লকল্রে আসা� সময় িালর�লক �ইটি সলঙ্ কল� আনা� 
প�ামশ্দ মরওয়া িয়। মকউ মকউ ��লিন মডত�ভাত� �ইটি সালে কল� 
তনলয় যাওয়া �া �িন ক�া� জন্ যলেষ্ট �়ি এ�ং এলি োকা িে্গুল�া 
�াং�ায় ম�খা িয় �ল� এ� অে্দ িা�া �ুঝলি পাল�ন না।  

তকিু �ভ্দ �িী না�ী �ল�লিন ময িালর� 
মডত�ভাত� �ুক মরওয়া িল�ও িা�া সতুজ� মলিা 
পষু্টি সিায়িাগুল�া পানতন। আ�া� মকউ মকউ 
জাতনলয়লিন ময িা�া স্াস্্লস�া মক্রে �া ক্াম্প 
ইন চাজ্দ (তসআইতস) অতিলস� কািাকাতি োলকন 
না। িল� ক্যাম্পের যে অংম্ে তযারযা থযাম্কন যেখযাম্ন 
যবেচ্যাম্েবকরযা (ভলযান্টিযযার) েযান নযা �ল� এই মালয়�া 
িয়লিা পষু্টি মস�াও ঠিকভাল� পালছেন না। 

 �ভ্দ �িী িওয়া� প�, আতম মকালনা ্�লন� পষু্টি মস�া 
�া সতুজ� মলিা খার্ উপক�ে পাইতন। মকালনা ভ�াতন্টয়া�ই 
পষু্টি মস�া সম্পলক্দ  জানালি আমালর� এখালন আসলনতন। 
ভ�াতন্টয়া��া আমালর� ব্ললক খ�ু কমই আলসন, কা�ে 
আমালর� মশল্া� পািাল়ি� চূ়িায় অ�তস্ি। আ� ভ�াতন্টয়া��া 
যতর আলসনও, আম�া স�সময় মসটি জাতন না কা�ে আম�া 
সা্া�েি মশল্াল�� �াইল� যাই না।”

– �ভ্দ �িী না�ী (অষ্টম মাস), ১৮, ক্াম্প ১২

সতূ্র: কতমউতনটি তিড�্াক অ্ান্ড ম�সপন্স মমকাতনজম 
(তসএিআ�এম) এ�ং ত�তভন্ন ক্ালম্প� ত�লসতনং গ্রুলপ� 
আল�াচনা� মা্্লম জাতিসংলে� শ�োেথী ত�ষয়ক এলজতন্স 
ইউএনএইচতসআ�, ড্াতনশ শ�োেথী কাউতন্স� (তডআ�তস) 
এ�ং কনসান্দ ওয়ার্্দ ওয়াইড সি ত�তভন্ন এলজতন্স নানা 
সমলয় ময মিামিগুল�া সংগ্রি ক�লি, ২০১৮ এ� জানযু়াত� 
মেলকই ত�ত�তস তমতডয়া অ্াকশন িা সমন্বয় কল� আসলি। 
এই সংখ্াটিলি, মযখালন �ভ্দ �িী ও সন্ানলক �লুক� রু্ 
খাওয়ালছেন এমন মালয়লর� ত�ষলয় প্া্ান্ মরওয়া িলয়লি, মস 
সম্পতক্দ ি িে্গুল�া ২০২১ এ� মম মেলক জ�ুাই মাস পয্দন্ 
রশটি ক্ালম্প�১ ২৬২১টি মকস মেলক সংগ্রি ক�া িলয়লি। 
এিা়িা এই িে্গুল�া� সম্প�ূক তিলসল� ত�ত�তস তমতডয়া 
অ্াকশন এ� পক্ মেলক ২০২১ এ� ১০ ও ১১ মসলটেম্ব� 
ক্াম্প ৪, ১২, ১৩ ও ১৫ এ� পঁাচজন �ভ্দ �িী না�ী (যালর� 
�য়স ১৮ মেলক ২২ এ�ং যা�া ৫ মেলক ৮ মালস� �ভ্দ �িী) এ�ং 
�লুক� রু্ খাওয়ালছেন এমন পঁাচজন মালয়� (যালর� �য়স 
১৯ মেলক ২০ এ�ং ২ মেলক ৫ মালস� সন্ান আলি ও প্েম 
মা িলয়লিন) মটত�লিান সাক্াৎকা� মনওয়া িয়। মসই সালে, 
২০২১ সাল�� জ�ুাইলয়� মশষ রইু সপ্ালি পষু্টি ত�ষয়ক ত�ত�তস 
তমতডয়া অ্াকশন পত�চাত�ি একটি মকায়াত�টিটিভ �ল�ষো� 
ি�াি�ও এখালন সংলযাতজি িলয়লি।

�ভ্দ �িী না�ী�া স্াস্্ মকল্রে যান, িল� �ভ্দ া�স্া 
সম্পতক্দ ি প�ামলশ্দ� জন্ এনতজও মস্ছোলস�ী 
এ�ং পত��াল�� সরস্লর� ওপল�ও তনভ্দ � কল�ন
ত�স্াত�ি িৃিীয় পষৃ্ায়

গত িতন মােস (েম-জলুাই ২০২১) উত্থািপত �া�য্ সং�া� সমসয্া [েবইজ -৪৫৪]

সংগৃহীত মতামেতর মেধয্ শতকরা হার 

উ�তর িচিকৎসা
েসবার �েয়াজনীয়তা

শারীিরক অস�ুতা িনেয় শ�া

গভর্ বতী নারী ও িশ�েদর
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গর্ভ বতী ও সন্তানকে 
স্তন্যদতানেতারী নতারীকদর 
চতাহিদতা এবং উকবেগ



পষু্টি মস�া� অংশ তিসাল�, সতুজ িা়িাও �ভ্দ �িী না�ী�া ক্া�তসয়াম, 
িত�ক এতসড এ�ং/অে�া আয়�ন ট্া�ল�ট মপলয় োলকন। তকিু 
অংশগ্রিেকা�ী �ল�লিন ময িা�া প্েম �াল�� মলিা িালর� �ভ্দ া�স্া� 
সালে সম্পতক্দ ি কাড্দ /�ই মপল�ও এ সংক্ান্ মস�া পলু�াপতু� �া পয্দাপ্ 
পত�মালে পানতন। উরাি�েস্রূপ মকউ মকউ তরলন র�ুা� খাওয়া� জন্ 
৩০টি ট্া�ল�ট মপলয়লিন যা� অে্দ ট্া�ল�টগুল�া ১৫ তরন চ�ল�। 
যতরও িালর� প��িথী �ভ্দ কা�ীন তভতজলট� িাত�খ ৩০ তরলন� মল্্ তি� 
এ�ং ট্া�ল�টগুল�া পনু�ায় সংগ্রি ক�া এ�ং অন্ান্ ঔষ্ ও মচক-
আলপ� জন্ িালর� স্াস্্লকল্রে যাওয়া� প�ামশ্দ মরওয়া িলয়তি�। 
িল� অংেগ্রহণকযারীরযারযা জযানযান, যেম্হতু তযারযা বেযাস্্ম্েবযা যকম্্রের 
কযাছযাকযান্ছ থযাম্কন নযা তযাই তযাম্ের পম্ষে গভ্যাবস্যায যেক-আম্প 
েযাওযযাটযাও কষ্টকর। 

 িাসপািা� মেলক আম�া ১৫ তরলন� জন্ আয়�ন এ�ং 
ক্া�তসয়াম পাই। ট্া�ল�ট মশষ িলয় ম�ল� আম�া িাসপািাল� 
মযলি পাত� না, কা�ে িাসপািা� �াত়ি মেলক অলনক রলূ�। আমালর� 
মশল্া� পািাল়ি� চূ়িায় এ�ং িাসপািাল� মযলি িল� আমালর� 
রীে্দ সময় ্ল� িঁাটলি িয়। �ভ্দ া�স্া� কা�লে আমা� িাি ও পালয় 
টান �াল� এ�ং িঁাটলি/িাসপািাল� মযলি ভাল�া �াল� না।”

– �ভ্দ �িী না�ী (অষ্টম মাস), ১৮, ক্াম্প ১২

অংশগ্রিেকা�ী�া �ল�লিন, কাড্দ  িাত�লয় ম�ল� কী িলি পাল� মস সম্পলক্দ  
িা�া ত�তভন্ন কো শুলনলিন। মযমন – িা�া শুলনলিন কাড্দ  যতর ন�ায়ন 
�া পত��ি্দ ন ক�া না িয়, িািল� িা�া ওষু্ �া পষু্টি মস�া পাল�ন না। 
তকিু তকিু মক্লত্র িা�া �ল�লিন ময কাড্দ  িা�ালনা� কা�লে ভ�াতন্টয়া��া 
�ভ্দ �িী না�ীলর� সালে রূঢ় আচ�ে কল�ন। ভ�াতন্টয়া�লর� �ালজ 
�্�িাল�� কা�লে অংশগ্রিেকা�ী�া িালর� খা�াপ �া�া� কোও 
জাতনলয়লিন। একজন অংশগ্রিেকা�ী �ল�লিলন ময িা� তিন �া চা� 
্�লন� কাড্দ  �লয়লি এ�ং এ� মকালনা একটি িা�ালনা� িল� িালক 
িয়লিা স্াস্্ �া পষু্টি মস�া মেলক �তচিি ক�া িলি পাল�। 

এছযাডযা ভলযান্টিযযাররযা কখনও কখনও কযাম্্্/বইম্য তথ্ যরক্্ 
করযার েময ভুল কম্রন এবং এর ফম্ল গভ্বতী নযারীম্েরই ফল যভযাগ 
করম্ত হয বযা প্যাপ্ত যেবযাগুম্লযা যথম্ক বন্চিত হম্ত হয।

অংশগ্রিেকা�ী�া �ল�লিন ময িা�া ময খা�া� পান িা যলেষ্ট এ�ং 
ব�তচত্র্পেূ্দ নয়। �ভ্দ া�স্ায় মযলিিু িালর� রুতচলি পত��ি্দ ন আলস এ�ং 
ত�তভন্ন ্�লন� ি�, মাি �া মাংস খাওয়া� ইছো িয় ি�ওু মসটি িা�া 
ক�লি পাল�ন না। কা�ে ম্াপ (SCOPE) কালড্দ � মা্্লম িা�া ময 
মক্তডট পান মসটি তরলয় এই �্য় �িন ক�া সম্ভ� িয় না।*

* সা্া�ে খা র্ সিায়িা� আওিায় ম�াতিঙ্া জনল�াষ্ঠীলক ই-ভাউচা� সতু�্া মরওয়া� জন্ ইলিামল্্ই WFP অ্াতসলটেন্স কাড্দ  (SCOPE এ� সিায়িায়) মরওয়া িলয়লি। এিা়িা SCOPE কাড্দ  ত�ি�লে� মা্্লম অন্ান্ মানত�ক সিায়িা রানকা�ী সংস্া� মরওয়া ত�তভন্ন মস�া, মযমন ি�� প্াকৃতিক �্াস 
(এ�তপতজ) ত�ি�ে ও ইউতনলসলি� সিায়িায় ওয়াশ এনএিআই (সা�ান) কায্দক্লম� জন্ WFP এ� মাতল্-ওয়াল�ট সতু�্াও ত�স্তৃি ক�া সম্ভ� িলয়লি। https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Bangladesh%20External%20Situation%20Report%20February.pdf

 স� সময় সতুজ মনওয়া� পত��লি্দ  আম�া আলপ�, কম�া, 
ডাত�ম এ�ং আঙ্লু�� মলিা ি�ও মখলি চাই। তকন্তু টাকা� অভাল� 
আম�া এগুল�া তকনলি পাত� না। িাই মস্ছোলস�ক�া (ভ�াতন্টয়া�) 
যতর এগুল�া� তকিু তকিু আমালর� তরলি পাল�ন িািল� খ�ুই ভাল�া 
িয়।”

– �ভ্দ �িী না�ী (সপ্ম মাস), ২১, ক্াম্প ১৩     

অংশগ্রিেকা�ীলর� কলয়কজন, ত�লশষ কল� যা�া স্াস্্ মস�া মক্রে �া 
তসআইতস অতিস মেলক রলূ� োলকন িা�া �ল�লিন, �ভ্দ �স্ায় িা�া কী 
্�লন� মস�া মপলি পাল�ন এ�ং এগুল�া মকাোয় ম�ল� জানা যাল� মস 
সম্পলক্দ  িালর� মকালনা ্া�োই মনই। 

 মিল্প মড্ মকাোয় মসটা আম�া জাতন না এ�ং সিায়িা 
পাওয়া� জন্ মকাোয় �া কা� কালি মযলি িল� মস সম্পলক্দ ও 
আমালর� মকালনা ্া�ো মনই।”

– �ভ্দ �িী না�ী (ষষ্ মাস), ২২, ক্াম্প ১৩ 

সন্ানদে বুদের েধু খাওযাদনা মাদযদের মদধযে 
তাদের ও তাদের সন্াদনর পুষ্টি সম্পরে্ভ ত উদবেগ

সন্ানলক �লুক� রু্ খাওয়ালনা মযস� মালয়�া ‘মডত�ভাত� �কু’ 
মপলয়লিন, িালর� ও িালর� সন্ালন� স্াস্্ মস�া ও সতুজ’� মলিা পষু্টি 
সিায়িা পাওয়া� জন্ একটি আপলডলটড কাড্দ  পাওয়া� কো। িল� 
কতমউতনটি মেলক প্াপ্ ত�তভন্ন মিামি ও ত�স্াত�ি সাক্াৎকা� মেলক 
এটি স্পষ্ট ময, �লুক� রু্ খাওয়ালনা তকিু মা িালর� �া িালর� সন্ালন� 
জন্ মকালনা ্�লন� খা�া� �া পষু্টি সিায়িাই পানতন। এিা়িা কলয়কজন 
অংশগ্রিেকা�ী জাতনলয়লিন ময, িা�া িালর� �ভ্দ কা�ীন সময় যোযে 
পষু্টি সিায়িা পানতন।  

এিা়িা �লুক� রু্ খাওয়ালনা মালয়�া জাতনলয়লিন ময, সন্ান জলমে� 
প� কাড্দ  আপলডট (িা�না�ার) ক�লিও িালর� কষ্ট িলয়লি। এ� মল্্ 
একজন অংশগ্রিেকা�ী �ল�লিন, এনতজও কমথী�া িা� �াত়িলি মযলয় 
িা� এ�ং সন্ালন� িে্ তনল�ও িা�া মকন এই িে্গুল�া তনলছেন মস 
সম্পলক্দ  তকিু �ল�নতন। এিা়িা িে্ মরওয়া� প�ও িা� কালড্দ  িা� 
সন্ালন� নাম পত��াল�� সরস্ তিলসল� অন্ভূ্দ ক্ত ক�া িয়তন এ�ং এ 
কা�লে তিতন িা� পত��াল� স�া� জন্ পয্দাপ্ খা�া� ও সন্ালন� জন্ 
পষু্টি সিায়িা পালছেন না।  

সল�্দাপত�, অংশগ্রিেকা�ী�া জাতনলয়লিন ময, সন্ানলক �লুক� রু্ 
খাওয়ালনা মা এ�ং িা� সন্ান কী কী মস�া মপলি পাল�ন মস সম্পলক্দ ও 
িা�া জালনন না। িা�া �ল�লিন, যতর মস্ছোলস�ক�া (ভ�াতন্টয়া�) 
িালর� ব্ললক মযলিন এ�ং �ভ্দ �িী ও �লুক� রু্ খাওয়ালনা না�ী�া কী 
্�লন� মস�া মপলি পাল�ন মস সম্পলক্দ  িা�া যতর জানালিন, িািল� 
িা�া অ�শ্ই মচক-আলপ� জন্ মযলিন �া মস�া পাওয়া� জন্ কাড্দ  
কল� মরওয়া� অনলু�া্ ক�লিন। অংশগ্রিেকা�ী�া আ�ও জানান ময 
িা�া ‘মিল্প মড্’ �া ‘ইনলিা িা�’ (িে্ মক্রে) সম্পলক্দ  মশালনন তন। িাই 
মকালনা িলে্� প্লয়াজন িল� িা�া সা্া�ে প্তিল�তশ �া মাতঝলর�লক 
(কতমউতনটি� মনিা) তজজ্াসা কল�ন।

 তনউট্রিশন কাড্দ  (পষু্টি কাড্দ ) সম্পলক্দ  জানালি �া 
সতু�্ালভাত� তিলসল� আমালর� নাম িাত�কাভুক্ত ক�লি মকালনা 
মস্ছোলস�কই আমালর� �াসায় আলসনতন। আতম ময পষু্টি সিায়িা 
�া তচতকৎসা মস�া মপলি পাত� মসটা যতর জানিাম, িািল� আতমও 
এই সতু�্াগুল�া মনওয়া� জন্ এটা (কাড্দ  ক�ালনা) ক�িাম। ”

– চা� মালস� সন্ানসি �লুক� রু্ খাওয়ালনা 
একজন মা, ২০, ক্াম্প ১৫

সন্ানলক �লুক� রু্ খাওয়ালছেন এমন কলয়কজন মা িালর� সন্ালন� 
পষু্টি� অ�স্া তনলয়ও উলবি� প্কাশ কল�লিন। িা�া (ভু��শি) �ল�ন 
ময, যখন একটি সন্ালন� �লুক� রু্ মখলি সমস্া িয় এ�ং সন্ান যলেষ্ট 
পত�মালে �লুক� রু্ পায় না, িখন ত�কল্প তিলসল� িালর�লক ‘িমু্দ�া’ 
তরলি িয়। তকন্তু িালর� মযলিিু এটি মরওয়া� সামে্দ্ মনই, িাই সন্ান 
পয্দাপ্ পষু্টি পালছে তক না মসটি তনলয়ও িা�া তচতন্ি। আ�া� মকালনা 
মকালনা মা ‘িমু্দ�া’ মকনা� মকালনা একটি উপায় ম�� কল�ন। মযমন – 
একজন অংশগ্রিেকা�ী জানান ময, িা� স্ামী িমু্দ�া মকনা� জন্ টাকা 
্া� কল�তিল�ন। আ�া� তকিু পত��া� িালর�লক মরওয়া ত�ত�ি (ত্রাে) 
সামগ্রী ত�তক্ ক�লি পাল�ন যা পত��াল�� অন্ সরস্লর� স্াস্্ ও 
ভাল�া োকা� ওপ� প্ভা� মিল�। ত�ত�তস তমতডয়া অ্াকশন পত�চাত�ি 
‘পষু্টি ও পষু্টিক� খা�া� সম্পলক্দ  ম�াতিঙ্া ও মিাটে কতমউতনটি� আচ�ে 
অনসুন্ান’ সম্পতক্দ ি ‘মকায়াত�লটটিভ টোতড’মিও (গুে�ি �ল�ষো) 
এই ত�ষয়টি সমানভাল� উলে এলসলি। এলি মরখা যায়, মাি ও মাংস 
মকনা� জন্ অলনলকই িালর� অতিত�ক্ত চা� ত�তক্ কল� মরন।’
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সতূ্র: ম�াতিঙ্া না�ীলর� �ভ্দ া�স্া� অতভজ্িা এ�ং িালর� মকান 
িে্গুল�া প্লয়াজন িা জানা� জন্ ট্ান্সল�টস্দ উইরাউট 
�ড্দ াস্দ (টিডতব্লউত�) মিালন� মা্্লম ১প়ূঃ, ১প়ঃ, ২প়ঃ, ৩, 
৪, এ�ং ৫ নম্ব� ক্ালম্প �স�াস�ি ১০ জন �ভ্দ �িী না�ী� 
সাক্াৎকা� তনলয়তি�। ২০২১ সাল�� আ�টে মালস� শুরু� 
তরলক সাক্াৎকা�গুল�া মনওয়া িলয়তি�।

গর্ভ বতী নারীরা স্াস্যে কেদ্রে যান, 
তদব গর্ভ াবস্া সম্পরে্ভ ত পরামদ ্্ভর 
জনযে এনরজও কস্চ্াদসবী এবং 
পররবাদরর সেসযেদের ওপদরও 
রনর্ভ র েদরন

প্তি সপ্ালি কক্স�াজাল�� তনকট�িথী ক্াম্পগুল�ালি শি শি 
ম�াতিঙ্া না�ী সন্ান প্স� কল�ন। িালর� মল্্ অল্্দলক�ও ম�তশ 
�াত়িলি অস্াস্্ক� এ�ং প্ায়ই ত�পজ্জনক পত�ল�লশ সন্ালন� 
জমে মরন। ম�াতিঙ্া না�ীলর� �ভ্দ া�স্া� অতভজ্িা এ�ং মসই 
সময় িালর� িলে্� প্লয়াজনীয়িা জানা� উলদেলশ্ টিডতব্লউত� 
কলয়কজন �ভ্দ �িী না�ী� সাক্াৎকা� তনলয়লি। 

সেল নারী গর্ভ াবস্ায ডাক্াদরর োদে কগদলও 
অদনদেই রনযরমত যান না এবং রেেু নারী 
স্াস্যে কেদ্রে কযদত সমসযোর সম্ুখীন হদচ্ন

�ভ্দ �িী না�ী এ�ং �ভ্দ স্ তশশুলর� স্াস্্ পয্দল�ক্লে� জন্ িালর� 
সালে স্াস্্ কমথীলর� তনয়তমি মযা�ালযা� োকা অি্ন্ জরুত�। ত�শ্ব 
স্াস্্ সংস্া �ভ্দ া�স্ায় অন্ি ৪ �া� স্াস্্ প�ীক্া� সপুাত�শ কল�। 
উত্ত�রািালর� মল্্ পঁাচজন না�ী ১-২ মাস অন্� স্াস্্ প�ীক্া 
কত�লয়লিন এ�ং মসই �ক্্ প�ূে �া অতিক্ম ক�লি চল�লিন, 
অন্তরলক ৩ জন �ক্্মাত্রা� মচলয় তকিুটা তপতিলয় �লয়লিন। 
�াতক ২ জন �ভ্দ �িী না�ী� স্াস্্ কমথীলর� সালে মিমন মকানও 
মযা�ালযা� মনই এ�ং িালর� মল্্ ৯ মালস� �ভ্দ �িী এক না�ী মাত্র 
রইু�া� ডাক্তাল�� কালি ম�লিন এ�ং অন্জন ৪ মালস� �ভ্দ া�স্ায় 
মাত্র ১ �া� স্াস্্ প�ীক্া কত�লয়লিন।

১০ জন না�ী� মল্্ মকউই িালর� তনতর্দ ষ্ট প্সল�� িাত�খ জালনন 
না। িালর� মল্্ কলয়কজনলক ডাক্তা��া মকান মালস প্স� িল� 
িা জাতনলয়লিন এ�ং অন্�া িালর� মাতসক �ন্ িওয়া� সময় 
অনুযায়ী প্সল�� িাত�খ �েনা কল�লিন। এলর� মল্্ সািজন ৬ 
মেলক ৯ মালস� �ভ্দ �িী এ�ং ৩ জন ৩ মেলক ৫ মালস� �ভ্দ �িী �ল� 
জাতনলয়লিন। 

তিনজন না�ী �ল�লিন ময িা�া �ভ্দ া�স্ায় তচতকৎসা মস�া �া স্াস্্ 
প�ামশ্দ মপলি সমস্া� সম্ুখীন িন। একজন না�ী জাতনলয়লিন ময 
তিতন তনকট�িথী স্াস্্ মকল্রে মযলি পাল�ন না কা�ে মসটা একটা 
পািাত়ি এ�াকায় অ�তস্ি, মযখালন মক��মাত্র পালয় মিঁলট �া 
�্তক্ত�ি যান�ািলন যাওয়া যায়। একজন না�ী স্াস্্ মকল্রে রীে্দ 
সময় অলপক্া ক�া� সমস্াটিও উললেখ কল�লিন এ�ং একজন 
না�ী �ল�লিন ময তিতন িাসপািাল� মযলি স্াছেন্্ল�া্ কল�ন না।

পররবাদরর সেসযে এবং সনাতন ধাত্ীরা গর্ভ াবস্া 
সম্পদে্ভ  তথযে এবং পরাম ্্ভ প্রোন েদরন

সাক্াৎকা�রািা না�ীলর� ম�তশ�ভা�ই �ল�লিন ময ডাক্তা� িা়িা 
িালর� িলে্� অন্িম ম�ূ উৎস ি� পত��াল�� না�ী সরস্�া, 
ত�লশষি শাশুত়ি এ�ং �লয়ালজ্ষ্�া। ১০ জন না�ী� মল্্ িয়জনই 
সনািন ্াত্রী �া রাই মা’মর� কাি মেলক প�ামশ্দ মপলয়লিন। 
উত্ত�রািালর� মল্্ একজন �ল�লিন ময িালক পত��াল�� সরস্�া 
�ালি টয়ল�লট মযলি মানা কল�লিন, মযখালন অন্ কলয়কজনলক 
�ভ্দ া�স্ায় তজন (খা�াপ আত্া) মেলক �ক্া মপলি �ালি �াইল� 

যাওয়া� সময় ্ািু� মপল�ক �া ম�ািা� �ড সালে �াখা� প�ামশ্দ 
মরওয়া িলয়লি। 

রাই মা’�া তকিু সা্া�ে প�ামশ্দ মরন মযমন স্াস্্ক� খা�া� খাওয়া, 
শা�ীত�কভাল� সতক্য় োকা� জন্ িঁাটাচ�া ক�া, ভা�ী তজতনস 
না মিা�া এ�ং �্তক্ত�ি পত�ছেন্নিা �জায় �াখা। একজন না�ী 
জাতনলয়লিন ময একজন রাই মা িালক মানতসকভাল� সসু্ োকলি 
সািায্ কল�লিন এ�ং �ভ্দ স্ তশশু� ন়িাচ়িা প�ীক্া কল�লিন। 
এলর� মল্্ নয় জন না�ী অিীলি প্সল�� সময় রাই মা’� সিায়িা 
তনলয়তিল�ন এ�ং জাতনলয়লিন ময মসই অতভজ্িা ইতি�াচক তি�।

বার়িদত প্রসব পেন্দনীয হদলও কস্চ্াদসবীদের 
পরামদ ্্ভ প্ররারবত হদয রেেু নারী 
হাসপাতাদল প্রসদবর রসদ্ান্ রনদচ্ন 

শু্ুমাত্র ৩ জন না�ী �ল�লিন ময িা�া �াত়ি� মচলয় িাসপািাল� 
প্স� ক�া পিন্ কল�ন এ�ং মাত্র ২ জন িাসপািাল� জমে 
মরওয়া� পত�কল্পনা কল�লিন। চা�জন �াত়িলি প্স� ক�া� তসদ্ান্ 
তনলয়লিন তকন্তু �ল�লিন ময জটি�িা িল� িাসপািাল� যাল�ন এ�ং 
�াতক ৪ জন �ল�লিন ময িা�া �াত়ি �া িাসপািা�, মযলকালনা 
জায়�ায় প্স� ক�লি �াতজ আলিন। তকিু না�ী �ল�লিন ময 
স্াস্্ মস্ছোলস�ীলর� প�ামশ্দ শুলন িা�া িাসপািাল� প্স� ক�া� 
�্াপাল� ত�ল�চনা কল�লিন, অন্তরলক অিীলি স্াস্্লস�া কমথীলর� 
সালে ইতি�াচক �া মনতি�াচক অতভজ্িা অন্লর� তসদ্ান্লক 
প্ভাত�ি কল�লি। ১০ জন না�ী� মল্্ আটজন মলন কল�ন ময 
�াত়িলি প্স� ক�া তন�াপর।

 আতম এটা (�াত়িলি প্স�) ম�লি তনলয়তি কা�ে 
আল���া� প্সল�� সময় িাসপািাল� আমা� সালে খা�াপ 
�্�িা� ক�া িলয়তি�।"

– ৩২ �ি� �য়সী ম�াতিঙ্া না�ী, ক্াম্প ১প়ূঃ

 আতম এটা (িাসপািাল� প্স�) ম�লি তনলয়তি কা�ে 
আতম িাসপািাল� আমা� প্েম সন্ালন� জমে তরলয়তি�াম 
এ�ং িাসপািা� মেলক অলনক মস�া মপলয়তি।"

– ২২ �ি� �য়স ম�াতিঙ্া না�ী, ক্াম্প ২প়ঃ
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ত�ত�তস তমতডয়া অ্াকশন এ�ং ট্ান্সল�টস্দ উইরাউট �ড্দ াস্দ তমত�ি ভাল� ম�াতিঙ্া সংকলট ক্তিগ্রস্ 
জনসা্া�লে� কাি মেলক মিামি সংগ্রি ক�া এ�ং মসগুল�া সংকত�ি ক�া� কাজ ক�লি। এই 
সংতক্প্ প্তিল�রনটি� উলদেশ্ ি� ত�তভন্ন ত�ভা�গুল�ালক ম�াতিঙ্া এ�ং আশ্রয়রািা (�াং�ালরশী) 
সম্প্ররালয়� মেলক পাওয়া ত�তভন্ন মিামলি� একটি সংতক্প্ ত���ে মরওয়া, যালি িা�া জনল�াষ্ঠীগুল�া� 
চাতিরা এ�ং পিন্-অপিলন্� ত�ষয়টি ত�ল�চনা কল� ত্রালে� কাজ আ�ও ভাল�াভাল� পত�কল্পনা 
এ�ং �াস্�ায়ন ক�লি পাল�।

�ি্দ মালন এই কম্দকাণ্ডটি যুক্ত�াষ্ট্র স�কাল�� অে্দায়লন এ�ং ইন্টা�ন্াশনা� ম�সতকউ কতমটি� সিায়িায় 
পত�চাত�ি  িলছে।  ইইউ তিউম্াতনটাত�য়ান এইড এ� অে্দায়লন এলি আ�ও সিায়িা ক�লি এতসএি।

‘যা জানা জরুত�’ সম্পলক্দ  আপনা� মযলকালনা মন্�্, প্শ্ন অে�া মিামি, info@cxbfeedback.org 
ঠিকানায় ইলমই� কল� জানালি পাল�ন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যনক ককানোভানবই যুক্তরাষ্ট্র সরকানরর আেুষ্াশেক বক্তব্য বা সরকাশর েীশত শিনসনব গণ্য করা উশিৎ েয়।

এনরজও কস্চ্াদসবীরা গর্ভ াবস্া সম্পরে্ভ ত তদথযের অনযেতম মূল উৎস

 মস্ছোলস�ী�া মালঝ মালঝ আমা� �াসায় আলসন এ�ং আমালক িাসপািাল� প্স� ক�লি �ল�ন 
এ�ং িা�া আমালক স্াস্্ প�ীক্া� �্াপাল�ও জানান। মস্ছোলস�ী�া ও আমা� পত��াল�� সরস্�া 
আমালক পত�ষ্া�-পত�ছেন্ন োকলি �ল� এ�ং িা�া স�াই আমালক তনয়তমি খা�া� মখলি �ল�।”

– ২২ �ি� �য়সী ম�াতিঙ্া না�ী, ক্াম্প ১প়ঃ

সাক্াৎকাল� না�ী�া জাতনলয়লিন ময পত��াল�� সরস্ এ�ং রাই মা িা়িা িালর�লক ম�ূি এনতজও 
মস্ছোলস�ী�া �াত়িলি এলস �ভ্দ া�স্া সম্পলক্দ  িে্ এ�ং প�ামশ্দ তরলয়লিন। এনতজও মস্ছোলস�ী�া 
স্াস্্ক� খা�া�রা�া� এ�ং �্তক্ত�ি পত�ছেন্নিা �জায় �াখা� পাশাপাতশ স্াস্্ মকল্রে ত�লয় তনয়তমি স্াস্্ 
প�ীক্া ক�ালনা� প�ামশ্দ তরলয়লিন। সাক্াৎকাল� সািজন না�ী �ল�লিন ময িা�া �ভ্দ া�স্া সম্পলক্দ  আ�ও 
িে্ মপলি চান। ত�লশষি িা�া জানলি চান ময মকাোয় তন�াপলর প্স� ক�া যাল�, কীভাল� ন�জািলক� 
স্ালস্্� যত্ন তনলি িল�, �ভ্দ া�স্ায় মকান ত�পলর� �ক্েগুল�া� তরলক নজ� �াখলি িল�, প্সল�� প� 
মকাোয় স্াতনটাত� প্াড এ�ং অন্ান্ প্লয়াজনীয় তজতনসপত্র পাওয়া যাল� এ�ং রতুচিন্া কমালনা� জন্ 
কীভাল� প্সল�� আনুমাতনক িাত�খ তনতচিি ক�া যাল�। সক� না�ী �ভ্দ া�স্া সম্পতক্দ ি িে্ মমৌতখকভাল� 
মপলি মচলয়লিন, তনতর্দ ষ্টভাল� িা�া �াত়িলি সামনাসামতন সাক্ালি� মা্্লম িে্ মপলি চান।
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