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র�োহি�ো সংকটে মোনহিক সিোয়তো� 
রষেটরে পোওয়ো মতোমটত� িুটেটিন
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কার্ড  নবায়ন বা হালনাগাদ করার উপায় জানা 
না থাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা ক্যাম্পে তবতিন্ন সেবা 
গ্রহম্ে েমে্যার মমু্�ামতু� হম্ছেন
আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাপ্ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বয়স্ক ব্যক্তি এবং 
িাপ্ের পতরবাপ্রর েেে্য বা যারা িাপ্ের সেখাপ্�ানা কপ্রন িারা 
মূলি ডকুপ্মন্ট, স�ল্ার ও োইট – এই তিনটি তবষপ্য় উপ্বেপ্গর 
কথা জাতনপ্য়প্েন।

েরািহ�া কিমউিন�েত থাকা �িতব�ী বয্��, বয়� বয্�� বা তােদর 
পিরবােরর সদসয্/পিরচযর্াকারীেদর �ধান �ধান উে�গ (েবজ = ৬৩০)
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ডকুপ্মপ্ন্ট�ন েম্পতককি ি উপ্বেগগুপ্লা মূলি সয সেবাগুপ্লা পাওয়া 
উতিি বপ্ল িারা মপ্ন কপ্রন, অথি পাপ্ছেন না – এমন ধারণার 

োপ্থ েম্পতককি ি। তবস্াতরি োক্াৎকাপ্র নারধী ও পুরুষ উভয় 
েপ্লর অং�গ্রহণকারধীরাই জাতনপ্য়প্েন সয িাপ্েরপ্ক ‘তবপ্�ষ 
িাতহোেম্পন্ন’ ব্যক্তিপ্ের িাক্লকায় অন্তভ্কি তি করা হয়তন এবং 
এ কারপ্ণ টাটকা �াকেবক্জ পাওয়া বা এরকম আরও তকেু 
সেবা সথপ্ক িারা বতচিি হপ্ছেন বা এেব সেবার জন্য সযাগ্য বপ্ল 
তবপ্বতিি হপ্ছেন না। িারা আরও জানান, এতবষপ্য় মাক্িপ্ের 
কাপ্ে োহায্য িাইপ্লও মাক্িরা িাপ্ের অতধকাং�প্কই ওয়ার্কি  ফুড 
সপ্রাগ্রাম (ডতলিউএফতপ) এর তডেট্রিতবউ�ন সেন্টার এবং ক্যাম্প 
ইন িাজকি (তেআইতে) এর োপ্থ সযাগাপ্যাগ করপ্ি বপ্লপ্েন। 
প্রপ্য়াজনধীয় সেবাগুপ্লা পাওয়ার জন্য িাপ্েরপ্ক এেব জায়গায় 
সযপ্য় কাডকি  হালনাগাে কপ্র সেখাপ্ন ‘তবপ্�ষ িাতহো’র তবষয়টি 
অন্তভ্কি তি করপ্ি বলা হয়।

এোডা অং�গ্রহণকারধীরা আরও বপ্লপ্েন সয কাডকি  হালনাগাে 
করার েময় অন্যান্য কধী ডকুপ্মন্টে আনপ্ি হপ্ব বা কধী কধী প্রপ্য়াজন 
হপ্ি পাপ্র িারা সেটি জাপ্নন না। �ারধীতরক প্রতিবন্কিা আপ্ে 
একজন পুরুষ অং�গ্রহণকারধী বপ্লপ্েন, প্রথমবার তনবন্ন সকপ্্রে 
(তবতভন্ন েংস্া কি্কি ক পতরিাক্লি) তভক্জপ্টর েময় একটি সমতডপ্কল 
তরপ্পাটকি সেখাপ্ি না পারায় তিতন িার স্াটকি কাডকি  আপপ্ডট করপ্ি 
পাপ্রনতন। এোডা যািায়াপ্ির রাস্াগুপ্লা িার জন্য খুব একটা 
েুতবধাজনক না হওয়া এবং এেব জায়গায় সযপ্ি কারও েহায়িা 

েতূ্র: কতমউতনটি ক্ফডব্যাক ও সরেপন্স সমকাতনজম 
(তেএফআরএম) এবং তবতভন্ন ক্যাপ্ম্পর ক্লপ্েতনং গ্রুপ্পর 
আপ্লািনার মাধ্যপ্ম এপ্জন্ন্সগুপ্লা* নানা েমপ্য় সয 
মিামিগুপ্লা েংগ্রহ করপ্ে, ২০১৮ এর জানযু়াতর সথপ্কই 
তবতবতে তমতডয়া অ্যাক�ন িা েমন্বয় কপ্র আেপ্ে। আর 
এই েংখ্যাটি মলূি তবতভন্ন ক্যাপ্ম্প থাকা ৬৩০ জন প্রতিবন্ধী 
ব্যক্তি ও বয়স্ক ব্যক্তি (৬০ বা িার সবত� বয়েধী) ২০২১ 
এর আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাপ্ে িাপ্ের সয উপ্বেগগুপ্লার 
কথা জাতনপ্য়প্েন সে েম্পতককি ি িপ্থ্যর ওপর তভক্তি কপ্র 
তিতর করা হপ্য়প্ে। এোডা তবষয়গুপ্লা েম্পপ্ককি  আরও 
ভাপ্লাভাপ্ব জানপ্ি তবতবতে তমতডয়া অ্যাক�ন গি ২৪ 
সথপ্ক ২৭ অপ্্াবর এবং ৩১ অপ্্াবর ক্যাম্প ৪ ও ক্যাম্প 
১২ এ �ারধীতরক ও মানতেক প্রতিবন্কিা আপ্ে এমন সমাট 
৯ জন ব্যক্তির তবস্াতরি োক্াৎকার (৪ জন পরুুষ এবং ৫ 
জন নারধী, যাপ্ের বয়ে ১৮-৬০ বেপ্রর মপ্ধ্য) গ্রহণ কপ্র। 
এর পা�াপাত� ২০২১ এর অপ্্াবর মাপ্ের স�ষ েপ্াপ্হ 
তবতবতে তমতডয়া অ্যাক�ন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিপ্ের েম্পপ্ককি  
একটি গপ্বষণা (সকায়াক্লপ্টটিভ) পতরিালনা কপ্র, যার 
িথ্যও ‘সহায়াট ম্যাটােকি’ এর এই েংখ্যায় যতুি করা হপ্য়প্ে। 
এই গপ্বষণাটির জন্য ক্যাম্প ৪ ও ক্যাম্প ১২ এর ২১ 
জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (যার মপ্ধ্য �ারধীতরক, েষ্্টি, শ্রবণ ও 
বতুধি প্রতিবন্কিার ত�কার অং�গ্রহণকারধীরা তেপ্লন), ৩ 
জন মাক্ি, ৬ জন বয়স্ক ব্যক্তি এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিপ্ের 
তনপ্য় কাজ কপ্রন এমন িারজন কমমীেহ সমাট ৩৪ জপ্নর 
োক্াৎকার সনওয়া হয়।

* ইউনাইপ্টড সন�নে হাই কতম�নার ফর তরক্ফউক্জ 
(ইউএনএইিতেআর), ে্য সডতন� তরক্ফউক্জ কাউন্ন্সল 
(তডআরতে) এবং কনোনকি ওয়ার্কি ওয়াইড েহ তবতভন্ন এপ্জন্ন্স।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বয়স্ক মানষু 
এবং নারধীপ্ের িথ্য সেওয়া 
েম্পপ্ককি  মাক্িপ্ের েষ্্টিভক্গি
তবস্াতরি ি্িধীয় প্ষ্ায়
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তনপ্ি হয় বপ্ল (সযটির জন্য কখনও কখনও টাকাও তেপ্ি হয়) 
একাতধকবার তনবন্ন সকপ্্রে যাওয়াটা সয িার জন্য কিটা কঠিন 
সে তবষয়টিও তিতন তবপ্�ষভাপ্ব উপ্লেখ কপ্রন। সঠিক ডকুমেন্টস্ 
সম্পমককে  জানা না থাকায় তামের বারবার যেমত হয়, ো অমনমকর 
পমষেই সম্ভব নয় – এতবষয়টি সয অং�গ্রহণকারধীরা জাতনপ্য়প্েন 
িাপ্ের েবার কথাপ্িও যািায়াপ্ির এই েমে্যাটির কথা উপ্ে 
এপ্েপ্ে।

অং�গ্রহণকারধীরা বপ্লপ্েন সয, ক্যাপ্ম্প িলাপ্ফরা করাটা সযপ্হি্ 
িাপ্ের জন্য কষ্টকর, িাই িারা িাপ্ের পতরবাপ্রর েেে্যপ্ের ত্রাণ 
োমগ্রধী তনপ্ি বা িাপ্ের পক্ সথপ্ক কাডকি  হালনাগাে করপ্ি পাোন। 
োক্াতকাপ্র অং� সনওয়া পতরবাপ্রর েেে্যরাও রাস্া ও তেঁতডর 
খারাপ অবস্ার কারপ্ণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিপ্ের েমে্যা েম্পপ্ককি  একই 
রকম উপ্বেগ প্রকা� কপ্রপ্েন।

অংশগ্রহেকারধীম্দর থাকার জায়গা (সশল্ার) 
সমরামি করা প্রম্য়াজন – সেই োম্থ আম্ে িূতমধম্ের 
উম্বেগও

কতমউতনটি ক্ফডব্যাক ও তবস্াতরি োক্াতকার – এই উভয় 
মাধ্যপ্মই অং�গ্রহণকারধীরা স�ল্ার েম্পপ্ককি  িাপ্ের েমে্যার 
কথা জাতনপ্য়প্েন। এর মপ্ধ্য অপ্নপ্কই ‘স�ল্ার তকট’ বা স�ল্ার 
সমরামপ্ির জন্য আনুষাক্গিক উপকরপ্ণর প্রপ্য়াজপ্নর তবষয়টি 
উপ্লেখ কপ্রপ্েন। িারা আরও জানান, সয স�ল্ার তকটগুপ্লা 
িারা সপপ্য়প্েন সেগুপ্লা িাপ্ের স�ল্ার সমরামপ্ির জন্য যপ্থষ্ 
নয়।

 গি েইু বেপ্র আতম সকাপ্না স�ল্ার তকট পাইতন। প্রবল 
ব্ষ্টির কারপ্ণ আমার স�ল্ার ক্তিগ্রস্ হপ্য়প্ে। িাই স�ল্ার 
সমরামপ্ির জন্য আতম বাা� সিপ্য়তেলাম। তকন্তু এপ্জন্ন্সগুপ্লা 
সথপ্ক সয বাা� আতম সপপ্য়তে িা আমার জন্য (সমরামপ্ির 
জন্য) যপ্থষ্ট নয়।”

– �ারধীতরক প্রতিবন্কিা আপ্ে এমন একজন 
সরাতহগিা পুরুষ, ৪৮, ক্যাম্প ১২

অং�গ্রহণকারধীরা জানান, ভারধী ব্ষ্টিপাপ্ির কারপ্ণ িাপ্ের 
স�ল্ার ক্তিগ্রস্ হপ্য়প্ে। আর এতবষপ্য় মাক্ি ও ভলাতন্টয়ারপ্ের 
কাপ্ে িারা িাপ্ের েমে্যার কথা জানাপ্লও এখনও সকাপ্না 
োহায্য পানতন।

তকেু অং�গ্রহণকারধী জানান, িাপ্ের মপ্ধ্য এই ভয়ও আপ্ে সয 
স�ল্ারগুপ্লা পাহাপ্ডর ঢাপ্ল হওয়ায় ভূতমধপ্ের কারপ্ণ এগুপ্লা 
হয়প্িা সভপ্ে পডপ্ি পাপ্র। এোডা কতমউতনটির মানপু্ষরা 
জাতনপ্য়প্েন, ভূতমধে হপ্ল িারা সযন তনরাপে থাকপ্ি পাপ্রন 
এবং িাপ্ের স�ল্ারগুপ্লা সযন মজবুি হয় সেজন্য িারা িান 
েুরক্া প্রািধীরগুপ্লাও সযন সমরামি করা হয়।

এপ্জন্ন্সগুপ্লা িাপ্ের স�ল্ার োমগ্রধী তবিরপ্ণর সক্প্ত্র 
েুতবধাপ্ভাগধীপ্ের মপ্ধ্য যাপ্ের স�ল্ার সমরামি করা েবপ্িপ্য় 
জরুতর িাপ্েরপ্কই আপ্গ েহায়িা তেপ্য় থাপ্কন। িপ্ব কতমউতনটির 
মানুষ এপ্জন্ন্সগুপ্লার এই তবষয়টি েম্পপ্ককি  জাপ্ন না বপ্লই 
অপ্নক েময় িারা মপ্ন কপ্রন সয িাপ্ের ব্যক্তিগি িাতহো পূরণ 
হপ্ছে না।

অবকাঠাম্মাগুম্লা সে ধরম্নর িা প্রতিবন্ধী এবং বয়স্ক 
ব্যক্তিম্দর চলাচলম্ক েধীতমি কম্র িুলম্ে।

অং�গ্রহণকারধীরা বপ্লপ্েন সয ক্যাপ্ম্পর পথ এবং তেঁতডগুপ্লা 
যথাযথভাপ্ব রক্ণাপ্বক্ণ না করাটা িাপ্ের িলাপ্ফরার 
েুপ্যাগপ্ক েধীতমি কপ্র ি্প্লপ্ে। িাপ্ের ভয়, যতে খারাপ রাস্া 
এবং তেঁতড ব্যবহার করপ্ি তগপ্য় িারা ব্যথা পান িাহপ্ল িাপ্ের 
বিকি মান খারাপ পতরক্স্তি হয়প্িা আরও খারাপ্পর তেপ্ক যাপ্ব। 
আবার তকেু অং�গ্রহণকারধীর সক্প্ত্র, ভাোপ্িারা রাস্া ব্যবহার 
কপ্র অপ্নকটা পথ যাওয়ার সয ভয়, সেটি স্াটকি কাডকি  েম্পতককি ি 
সকাপ্না মিামি বা সকাপ্না অতভপ্যাগ জানাপ্না সথপ্ক িাপ্ের 
তবরি রাপ্খ।

 আতম এমনতক পাতন আনপ্িও কখপ্না স�ল্াপ্রর 
বাইপ্র যাই না। কারণ আমার ঘর সথপ্ক পাতনর কল অপ্নক 
েপূ্র এবং রাস্াঘাটও ভাপ্লা না। পাতন আনপ্ি যাওয়ার জন্য 
আমাপ্ক ইপ্টর রাস্া এবং বড তেঁতড পার হপ্ি হয়। িাই 
আমার স্ামধী এবং প্রতিপ্ব�ধীরা এ কাপ্জ আমাপ্ক োহায্য 
কপ্র। আতম ভয় পাই সয যতে পপ্ড সযপ্য় আঘাি পাই িাহপ্ল 
হয়প্িা রান্না করা বা েন্তাপ্নর যত্ন সনওয়ার মপ্িা তনয়তমি 
কাজগুপ্লাও আতম আর করপ্ি পারব না।”

– �ারধীতরক প্রতিবন্কিা আপ্ে এমন 
একজন সরাতহগিা নারধী, ৩৫, ক্যাম্প ৪

অং�গ্রহণকারধীরা বপ্লপ্েন, িারা িাপ্ের েমে্যাগুপ্লা (খাে্য 
েহায়িা, কাডকি  েম্পতককি ি এবং অন্যান্য েমে্যা) েম্পপ্ককি  মাক্িপ্ক 
জানান। কারণ িাপ্ের পপ্ক্ সকাথাও যাওয়াটা কঠিন এবং সকাপ্না 
েমে্যার মপু্খামতুখ হপ্ল সকাথায় সযপ্ি হপ্ব সে েম্পপ্ককি ও িারা 
তকেু জাপ্নন না। আবার সকাতভড-১৯ মহামারধী শুরু হওয়ার পর 
সথপ্ক ভলাতন্টয়ার/এনক্জও কমমীরা খুব কমই ক্যাপ্ম্প িাপ্ের 
োপ্থ সেখা কপ্রন বপ্ল সযপ্কাপ্না েমে্যা েমাধাপ্নর জন্য মাক্ির 
উপরই িাপ্ের তনভকি র করপ্ি হয়।

অং�গ্রহণকারধীরা বপ্লপ্েন, মাক্ি োডাও িারা ক্যাপ্ম্পর 
ভলাতন্টয়ার/সবেরকাতর েংস্ার (এনক্জও) কমমী, যারা িাপ্ের 
বাতডপ্ি আপ্েন িাপ্ের োপ্থ কথা বপ্লন। অং�গ্রহণকারধীরা 
বপ্লপ্েন প্রায়�ই ভলাতন্টয়ার/এনক্জও কমমীরা প্রতিবন্ধী 
ব্যক্তিপ্ের প্রপ্নের উতির তেপ্ি পাপ্রন না বা েরকারধী ও প্রােক্গিক 
িথ্য জানাপ্ি পাপ্রন না। অং�গ্রহণকারধীরা এমনও বপ্লপ্েন সয 
কখনও কখনও তকেু ভলাতন্টয়ার/এনক্জও কমমীরা এেব “িাপ্ের 
কাজ নয়” বপ্ল েবুকি্যবহারও কপ্রপ্েন।
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েূত্র: মাক্িপ্ের িথ্য ও ভাষা েম্পপ্ককি  েষ্্টিভক্গি এবং িাতহো 
সবািার জন্য ট্ান্সপ্লটেকি উইোউট বডকি ােকি (টিডতলিউতব) ১ই, 
১ডতলিউ, ২ডতলিউ, ৫, ২৬ এবং নয়াপাডা তনবতন্ি ক্যাপ্ম্প 
কমকিরি নয়জন মাক্ির সফাপ্ন োক্াৎকার তনপ্য়তেল। এই 
োক্ািকারগুপ্লা ২০২১ োপ্লর নপ্ভম্বর মাপ্ের মািামাক্ি 
সনওয়া হপ্য়তেল।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বয়স্ক মানষু এবং নারধীম্দর িথ্য 
সদওয়া েপেম্ক্ড  মাক্িম্দর দষৃ্টিিক্গি
মাক্িরা সরাতহগিা ক্যাম্পগুপ্লাপ্ি তবতভন্ন এনক্জও, কি্কি পক্ এবং 
সরাতহগিা জনপ্গাষ্ঠীর মপ্ধ্য সেি্ তহপ্েপ্ব কাজ কপ্রন। সরাতহগিা 
জনপ্গাষ্ঠীর কাপ্ে িথ্য সপৌঁপ্ে সেওয়ার সক্প্ত্র িারা একটা 
গুরুত্বপূণকি ভূতমকা পালন কপ্রন। ক্যাপ্ম্পর মানুষপ্ের িথ্য সেওয়া, 
তবপ্�ষি বয়স্ক মানুষ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও নারধীপ্ের িথ্য জানাপ্নার 
সক্প্ত্র মাক্িপ্ের অতভজ্ঞিা ও েষ্্টিভক্গি সবািার জন্য টিডতলিউতব 
পাািটি ক্যাপ্ম্পর মাক্িপ্ের োপ্থ কথা বপ্লপ্ে।

তকেু মাক্ি সে িথ্য পান িা বুিম্ি েমে্যায় পম়্েন

োক্াৎকাপ্র জানা সগপ্ে সয সবত�রভাগ মাক্িই োধারণি 
শুক্রবার মেক্জপ্ে জমুার নামাপ্জর েময় অথবা কতমউতনটি 
তমটিং-এ জনপ্গাষ্ঠীর মানুষজনপ্ের িথ্য তেপ্য় থাপ্কন, এোডাও 
কখপ্না কখপ্না লাউডস্পিকার বা মাইপ্কর মাধ্যপ্মও িথ্য প্রিার 
কপ্রন। োক্াৎকাপ্র েব মাক্িই বপ্লপ্েন সয জনপ্গাষ্ঠীপ্ক 
িারা সয িথ্য সেন িা প্রধানি এনক্জও এবং ক্যাম্প ইন িাপ্জকির 
(তেআইতে) কাে সথপ্ক সপপ্য় থাপ্কন, িপ্ব কখপ্না কখপ্না পুক্ল�, 
সেনাবাতহনধী এবং অন্যান্য মাক্িপ্ের কাে সথপ্কও িথ্য জানপ্ি 
পাপ্রন। িারা নানাতবধ তবষয় েম্পপ্ককি  মানুষপ্ক িথ্য জানান, যার 
মপ্ধ্য খাে্য তবিরণ, সকাতভড-১৯ এবং পাতন, পয়তনষ্া�ন এবং 
স্াস্্যতবতধ (ওয়া�) েম্পতককি ি িথ্যই সবত� থাপ্ক। এপ্ের মপ্ধ্য 
েয়জন মাক্ি বপ্লপ্েন সয িাপ্েরপ্ক োধারণি সরাতহগিা ভাষায় 
িথ্য সেওয়া হয়, েইুজন বপ্লপ্েন সয িাপ্ের বাংলা ভাষায় িথ্য 
সেওয়া হয় এবং একজন বপ্লপ্েন সয িাপ্ক বাংলা ও সরাতহগিা, 
উভয় ভাষাপ্িই িথ্য সেওয়া হয়। সয তিনজনপ্ক তনয়তমি বাংলা 
ভাষায় িথ্য সেওয়া হয় িাপ্ের মপ্ধ্য েজুন বপ্লপ্েন সয সেই িথ্য 
েম্পূণকিভাপ্ব বুিপ্ি িাপ্ের েমে্যা হয়।

 মাপ্ি মাপ্ি তেআইতে এবং এনক্জওগুপ্লা সয িথ্য 
সেয় িা সবািা কঠিন হয় কারণ িারা বাংলা ভাষায় কথা 
বপ্লন।"

– ইমাম, ক্যাম্প ২ডতলিউ

মাক্িরা জনম্গাষ্ঠীর মানুষম্দরম্ক জানাম্নার জন্য 
আম্রা িথ্য সপম্ি চান

মাক্িপ্ের মপ্ধ্য পাািজন মপ্ন কপ্রন সয জনপ্গাষ্ঠীর মানুষপ্েরপ্ক 
সেওয়ার জন্য প্রপ্য়াজনধীয় েব িথ্য িারা পান না। এপ্ের েকপ্লই 
তময়ানমাপ্রর পতরক্স্তি এবং প্রি্যাবােন প্রক্ক্রয়ার সক্প্ত্র কধী 
ঘটপ্ে সেই েম্পপ্ককি  িথ্য সপপ্ি িান, কারণ জনপ্গাষ্ঠীর মানুষজন 
প্রায়�ই িাপ্ের এই ব্যাপাপ্র ক্জজ্ঞাো কপ্রন। োক্াৎকাপ্র েব 
মাক্িই বপ্লপ্েন সয িারা জনপ্গাষ্ঠীপ্ক জানাপ্নার জন্য আপ্রা 
িথ্য সপপ্ি িান সযমন প্রি্যাবােন, ওয়া�, োমাক্জক েংহতি এবং 
েপু্যকিাপ্গর প্রস্তুতি েম্পপ্ককি  িথ্য।

তকেু মাক্ি মম্ন কম্রন না সে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বয়স্ক 
মানুষ এবং নারধীম্দর িথ্য সপম্ি েমে্যা হয়

োক্াৎকাপ্র নয়জন মাক্ির মপ্ধ্য েয়জন স্ধীকার কপ্রপ্েন সয 
জনপ্গাষ্ঠীর মপ্ধ্য তকেু মানুপ্ষর িথ্য জানপ্ি আপ্রা সবত� েমে্যা 
হয়। িারা বপ্লপ্েন সয বয়স্ক মানুষ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তবধবা এবং 
আপ্রা োধারণভাপ্ব নারধীপ্ের িথ্য জানপ্ি েমে্যা হয় কারণ 
িারা বাতডর বাইপ্র খুব সবত� যান না। মাক্িপ্ের মপ্ধ্য পাািজন 
বপ্লপ্েন সয জনপ্গাষ্ঠীর এই মানুষপ্ের কাপ্ে িথ্য সপৌপঁ্ে তেপ্ি 
িাপ্ের েমে্যা হয়। যারা মাক্িপ্ের কাপ্ে িথ্য জানপ্ি আেপ্ি 
পাপ্রন না িাপ্ের মপ্ধ্য অপ্নপ্কর বাতডপ্ি তগপ্য় মাক্িরা িথ্য 
জানাপ্ি পারপ্লও, েকপ্লর বাতডপ্ি যাওয়া িাপ্ের পপ্ক্ েম্ভব 
নয় বপ্ল িারা জাতনপ্য়প্েন।

আমরা েব েময় বাতড বাতড তগপ্য় েকপ্লর োপ্থ সেখা 
করপ্ি পাতরনা, িাই যারা সবত�রভাগ েময় বাতডপ্িই থাপ্ক 
িাপ্ের কাপ্ে িথ্য সপৌঁপ্ে সেওয়া আমাপ্ের পপ্ক্ কঠিন।"

– ইমাম, নয়াপাডা তনবতন্ি ক্যাম্প

নারধীরা বাতডর বাইপ্র সযপ্ি পাপ্রন না। যতে একজন 
পুরুষ পাািটি িথ্য জানপ্ি পাপ্রন িপ্ব একজন নারধী হয়ি 
েটুি িথ্যই জানপ্ি পারপ্বন কারণ িারা েবেময় বাতডপ্িই 
থাপ্কন।"

– ইমাম, ক্যাম্প ১ই

অন্য মাক্িরা তবশ্াে কপ্রন সয িারা জনপ্গাষ্ঠীর প্রপ্ি্যপ্কর কাপ্ে 
িথ্য সপৌঁপ্ে তেপ্ি পাপ্রন, তবপ্�ষি মেক্জপ্ে িথ্য জানাপ্নার 
মাধ্যপ্ম, কারণ সেটা পপ্র মপু্খ মপু্খ পপু্রা জনপ্গাষ্ঠীর মপ্ধ্য 
েতডপ্য় পপ্ড। সয মাক্িপ্ের োক্াৎকার সনওয়া হপ্য়প্ে িাপ্ের 
মপ্ধ্য িারজন তবশ্াে কপ্রন সয প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং নারধীরা 
জনপ্গাষ্ঠীর বাতক সলাপ্কপ্ের মপ্িাই েমান পতরমাপ্ণ িথ্য 
সপপ্য় থাপ্কন এবং পাািজন মপ্ন কপ্রন সয বয়স্ক ব্যক্তিরা েমান 
পতরমাপ্ণ িথ্য জানপ্ি পাপ্রন।
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তবতবতে তমতডয়া অ্যাক�ন এবং ট্ান্সপ্লটেকি উইোউট বডকি ােকি তমক্লি ভাপ্ব সরাতহগিা েংকপ্ট ক্তিগ্রস্ 
জনোধারপ্ণর কাে সথপ্ক মিামি েংগ্রহ করা এবং সেগুপ্লা েংকক্লি করার কাজ করপ্ে। এই েংক্ক্প্ 
প্রতিপ্বেনটির উপ্দে�্য হল তবতভন্ন তবভাগগুপ্লাপ্ক সরাতহগিা এবং আশ্রয়োিা (বাংলাপ্ে�ধী) েম্প্রোপ্য়র 
সথপ্ক পাওয়া তবতভন্ন মিামপ্ির একটি েংক্ক্প্ তববরণ সেওয়া, যাপ্ি িারা জনপ্গাষ্ঠীগুপ্লার িাতহো এবং 
পেন্দ-অপেপ্ন্দর তবষয়টি তবপ্বিনা কপ্র ত্রাপ্ণর কাজ আরও ভাপ্লাভাপ্ব পতরকল্পনা এবং বাস্বায়ন 
করপ্ি পাপ্র।

বিকি মাপ্ন এই কমকিকাণ্ডটি যতুিরাষ্ট্র েরকাপ্রর অথকিায়প্ন এবং ইন্টারন্যা�নাল সরেতকউ কতমটির েহায়িায় 
পতরিাক্লি  হপ্ছে।  ইইউ তহউম্যাতনটাতরয়ান এইড এর অথকিায়প্ন এপ্ি আরও েহায়িা করপ্ে এতেএফ।

‘যা জানা জরুতর’ েম্পপ্ককি  আপনার সযপ্কাপ্না মন্তব্য, প্রনে অথবা মিামি, info@cxbfeedback.org 
ঠিকানায় ইপ্মইল কপ্র জানাপ্ি পাপ্রন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যনক ককানোভানবই যকু্তরাষ্ট্র সরকানরর শকংবা ইইউ শিউম্যাশেটাশরযাে এইড এর আেষু্াশেক বক্তব্য বা সরকাশর েীশত শিনসনব গণ্য করা উশিৎ েয।

োরা বাত়ের বাইম্র সবশধী োন না িাম্দর কাম্ে িথ্য সপৌঁম্ে 
সদওয়ার জন্য মাক্িরা আম্রা সবতশ কম্র লাউরস্পিকার 
(মাইতকং), বাত়েম্ি তগম্য় োক্াৎ এবং সবেছোম্েবকম্দর 
মাধ্যম্ম িথ্য জানাম্নার পরামশ্ড তদম্য়ম্েন।

 মাইতকং একমাত্র তবকল্প যার মাধ্যপ্ম প্রপ্ি্যপ্কর কাপ্ে িথ্য 
সপৌঁপ্ে সেওয়া সযপ্ি পাপ্র। প্রপ্ি্যপ্কর বাতড বাতড তগপ্য় িথ্য জানাপ্না 
কঠিন। কখপ্না কখপ্না মেক্জপ্ের স্পিকার ব্যবহার করা হয় িপ্ব 
সেটা ব্যবহার করার জন্য আমাপ্ের টাকা তেপ্ি হয়।"

– ইমাম, ক্যাম্প ১ই

নারধীপ্ের পপ্ক্ িথ্য জানা আপ্রা েহজ করপ্ি মাক্িরা নারধীপ্ের িথ্য 
সেওয়ার জন্য আপ্রা সবত� তনতেকি ষ্ট জায়গা তিতর করা, আপ্রা সবত� কপ্র 
নারধী সস্ছোপ্েবধীপ্ের বাতড বাতড তগপ্য় োক্াৎ করা এবং মাইপ্কর মাধ্যপ্ম 
িথ্য প্রিাপ্রর পরাম�কি তেপ্য়প্েন। একজন মাক্ি এটাও বপ্লপ্েন সয 
জনপ্গাষ্ঠীপ্ি নারধী সনত্রধীর েংখ্যা বাডাপ্না প্রপ্য়াজন। বয়স্ক মানুষ এবং 
প্রতিবন্ধী ব্যক্তিপ্ের কাপ্ে িথ্য সপৌঁপ্ে সেওয়ার জন্য মাক্িরা আপ্রা সবত� 
মাইপ্কর ব্যবহার এবং (সস্ছোপ্েবকপ্ের োহায্য তনপ্য়) বাতডপ্ি তগপ্য় 
োক্াপ্ির পরাম�কি তেপ্য়প্েন এবং বয়স্ক ব্যক্তিপ্ের জন্য িাপ্ের এলাকার 
সকানও বাতডপ্ি েভার আপ্য়াজন করার পরাম�কি তেপ্য়প্েন যাপ্ি িাপ্ের 
সবত� েপূ্র সযপ্ি না হয়।
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