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ইস্যু ২১ × ব্ধবার, ১৩ মার্চ  ২০১৯খাদ্য বিষয়ে র�াবিঙ্া 
জনয�াষ্ঠী� অবিমত
সম্প্রবত, খথাদ্য বিতরগে অবনয়বমত ধথারথািথাবিকতথা এিং তথারথা যে খথািথার 
পথাগছেন তথার গুে�ত মথান সম্পগক্থ  যরথাবিঙ্থা মথানুগেরথা উগবে� প্রকথাশ কগরগেন।

জনগ�থাষ্ঠীর প্রধথান সংশয়, েথা খথাদ্য সম্পবক্থ ত অবিমত বিগলেেগের মথাধ্যগম 
বচবনিত করথা িগয়গে, তথা বনম্নরূপ:

• যতগের গুে�ত মথান; এিং ডথাে এিং চথাগে যিজথাে

• তথাজথা খথািথাগরর সগুেথা� নথা রথাকথা, েথা একটি সেুম খথাদ্যতথাবেকথার জন্য 
প্রগয়থাজন িগে জনগ�থাষ্ঠী মগন কগর

•  পবরিথাগরর বকেু সদগস্যর জন্য নতুন যরশন কথাড্থ  যপগত সমস্যথা িওয়থা

• অপে্থথাপ্ত খথাদ্য বিতরে

• বিতরগের মথাধ্যগম প্রথাপ্ত চথাে, যতে, এিং ডথাগের সম্পপূরক খথাগদ্যর 
ি্যিস্থা করগত অগর্থথাপথাজ্থগনর অিথাি

• অবিগেথা� জথানথাগনথা এিং বিিৃবত যদয়থার ি্যিস্থাজবনত সমস্যথা

বিতরগে যদয়থা খথাগদ্যর মগধ্য চথাে অন্যতম প্রধথান খথাদ্য। জনগ�থাষ্ঠীর 
নথানথান উগবেগ�র মগধ্য অন্যতম প্রধথান দবুচিন্থা বেে চথাগের গুে�ত 
মথান বনগয়। যরথাবিঙ্থা জনগ�থাষ্ঠীর বকেু সদগস্যর মগত, জথানুয়থাবর 
মথাগস তথারথা যে চথাে যপগয়বেগেন তথার মগধ্য প্রচুর যেথাট পথারর, িূবে 
এিং ধুগেথা বেে। িথােথাই এিং পবরষ্থার করথার পগর, যেথাগকরথা জথানথান 
যে িস্থার মথাত্র অগধ্থকটথা ি্যিিথারগেথা�্য িগয়বেে। অন্যরথা এও জথানথান 
যে তথারপরও চথাে কথাগেথাই বেে, িহুিথার যধথায়থার পগরও, এিং রথান্থার পগর 
খথারথাপ �ন্ধ যির িয়। যরথাবিঙ্থা উত্তরদথাতথারথা জথানথান যে তথারথা আগ�ও এরকম 
খথারথাপ মথাগনর চথাে যপগয়গেন এিং, এটথা সম্পগক্থ  অবিগেথা� করথার পগর, চথাে 
পথাগটে যদয়থা িগয়গে। িত্থ মথান পবরবস্বত উত্তরদথাতথাগদর মগধ্য উগবে� সষৃ্টি কগরগে 
যেগিতু তথারথা বনগজগদর জন্য অন্য খথািথার বকনগত এই চথাে বিবরি িথা যেনগদন 
করগত পথাগরনবন। এর অর্থ িগেথা তথাগদর যে যকিে খথাওয়থার জন্য কম চথাে 
বেে তথা-ই নয়, চথাগের িদগে যেসি বজবনসপত্র তথারথা আগনন যসইসি বজবনসও 
তথাগদর পথাওয়থার সগুেথা� বেে নথা।

এই মথাগস আমথাগদর যে চথাে যদয়থা 
িগয়গে তথা খথাওয়থার যেথা�্য নয় কথারে 

এগত প্রচুর িথাঙথা পথারর, চথাগের িূবে আগে 
এিং যদগখ মগন িয় যপথাডথা চথােও বমগশ 
আগে।”

– নথারী, ৫৬, ক্যথাম্প ৪

সম্প্রবত যেসি যেথাগকরথা চথাে 
যপগয়গেন তথারথা িথাবডগত ব�গয়ই 

যদগখগেন যে তথার গুে�ত মথান খথারথাপ। েবদ 
তথারথা [চথাে বিতরগের জন্য েথারথা দথায়িদ্ধ] 
এটি পথাটেথাগনথার করথা িথাগি, িথাগেথা িয়।”

– নথারী, ৩২, ক্যথাম্প ২ই

সপূত্র: জথানুয়থাবর ১৯ এিং জথানুয়থাবর ৩০-এর মগধ্য ক্যথাম্প ১পপূ, ১প, 
২পপূ, ২প, ৩, ৪ এিং ৪-এক্সগটনশন যরগক যকথাগিথাকথাগেক্ট অ্যথাগপর 
সথািথাগে্য ২০ জন ইন্থারবনউজ কম্ুযবনটি সংিথাদদথাতথা এিং একজন 
বিডি্যথাক ম্যথাগনজথাগরর সংগ্রি করথা অবিমত। যরথাবিঙ্থা কম্ুযবনটির 
গুরুত্বপপূে্থ উগবে� এিং প্রশ্ন উপস্থাপনথা করথার জন্য অবিমত সংগ্রি 
এিং এিবজবড যরগক প্রথাপ্ত সি্থগমথাট ২৪০টি প্রবতবরিয়থা বিগলেেে করথা 

িগয়গে, েথার মগধ্য ২৫% বেে খথাদ্য সম্পবক্থ ত। ইংগরবজ এিং িথাংেথা 
পথাণু্বেবপ ি্যিিথার কগর যরথাবিঙ্থা িথােথাগতই জনগ�থাষ্ঠীর অবিমত 
সংগ্রি করথা িয়। কম্ুযবনটি সংিথাদদথাতথাগদর মথাধ্যগম জনগ�থাষ্ঠীর সথাগর 
আেথাপচথাবরতথা েথাডথাও, বিবিবস বমবডয়থা অ্যথাকশগনর পবরচথােনথায় খথাদ্য 
বিতরে সম্পগক্থ  জনগ�থাষ্ঠীর অবিমত ও দষৃ্টিগকথাে আগরথা বিস্থাবরত 
জথানথার জন্য ক্যথাম্প ২৩-এ দটুি যিথাকথাস গ্রুপ আগেথাচনথা িগয়বেে।

ইন্া�বনউজ
 জানু়োব� ১৯ – জানু়োব� ৩০, ২০১৮
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আগ� যে যতে যদয়থা িগতথা তথার গুে�ত মথান িথাে 
বেে। �ত চথার মথাস ধগর, যতে সথাদথা যিথাতগে কগর 
যদয়থা িগছে। আমরথা েবদ ওই যতে খথাই আমথাগদর �থা 

চুেকথায়। আগ�র যতেটথা িথাগেথা বেে, বকন্তু এখনকথার যতগের 
স্থাদ ঠথান্থা িগে খথারথাপ িগয় েথায়।”

– নথারী, ৩৫, ক্যথাম্প ২ ই

জনগ�থাষ্ঠী মগন কগর যে �ত কগয়ক মথাগস রথান্থার যতগের মথান খথারথাপ 
িগয় য�গে এিং বিশ্থাস কগর যে বিতরে করথা যতে যরগক চুেকথাবন 
িগছে।

ক্যথাগম্প বিতরে করথা ডথাে বনগয়ও উত্তরদথাতথারথা মন্ি্য কগরগেন। 
যেথাগকরথা িগেগেন যে, ৬-৮ মথাস আগ� পে্থন্, তথারথা যেথাট, েথাে ডথাে 
যপগতন (মসরুডথাে/মশুর ডথাে) এিং এই ডথােগুগেথা, বিগশে কগর 
বশশুগদর কথাগে সসু্থাদ ুবেে। বকন্তু �ত ৬-৮ মথাস ধগর তথারথা �থাি্থথাগ্থা 
িীন্ স (িুগটরডথাে/িুগটর ডথাে) পথাগছেন, একধরগনর ডথাে েথা 
বপঁয়থাজ,ু বিগশে ধরগনর একটথা িথাজথা খথািথার িথানথাগত কথাগজ েথাগ�। 
যেথাগকরথা জথাবনগয়গেন যে কখনও কখনও মথাংগসর সথাগর রথান্থা িগে 
েথাডথা এই ডথাে তথারথা খথান নথা। উত্তরদথাতথারথা এও জথাবনগয়গেন যে 
িত্থ মথাগন বিতরে করথা ডথাে রথান্থা করথা কঠিন, যেগিতু ডথাে িুটগত 
অগনক সময় আর জ্থােথাবন েথাগ�।

ডথাে বনগয় আমথাগদর অগনক সমস্যথা িগছে। ডথাে িুটগত 
অগনক সময় েথাগ�। ডথাে শক্ত িওয়থার কথারগে, বমগশ 

েথায় নথা এিং এগুগেথা খথাওয়থা খিু কঠিন। শক্ত ধরগনর ডথাগের 
পবরিগত্থ , েবদ আমরথা সিগজ বমগশ েথায় এমন ডথাে পথাই, খিু 
িথাগেথা িয়। কথাঠিন্য এিং নথা বমগশ েথাওয়থা প্রকৃবতর কথারগে, 
বশশুরথা ডথাে যখগত চথায় নথা।”

– নথারী, ৪০, ক্যথাম্প ৩

বকেু মথানুে এও জথানথান যে তথাগদর বশশুরথা ডথাে বদগে খথায় নথা এিং 
তথারথা উববেগ্ন এই যিগি যে এই কথারগে তথাগদর বশশুরথা েগরষ্ট পষু্টি 
পথাগছে নথা। অন্যরথা মতথামত বদগয়গেন যে এই ধরগনর ডথাে খথাওয়থার 
পগর তথাগদর বশশুগদর যপট খথারথাপ রথাকগে। ক্যথাগম্প প্রথায়শই ডথাে 
বিবরি করথা িয়, এিং ডথাে বিবরি কগর তথারথা যে অর্থ পথান যসই টথাকথাটথা 
যরথাবিঙ্থা মথানুগেরথা অন্য খথািথার বকনগত ি্যয় কগরন।

আমরথা এক প্যথাগকট ডথাে িথাবডগত খথাই এিং অন্য 
প্যথাগকট ডথাে ১০০ টথাকথায় বিবরি কগর বদই। যসই টথাকথা 

বদগয়, আমরথা আমথাগদর যমগয়গদর জন্য বকেু বকবন। যেগিতু 
আমথাগদর িয়স যিবশ, অন্য যকথাগনথা িথাগি আমথাগদর যমগয়গদর 
জন্য যকথান ি্যিস্থা করগত আমরথা অপথার�। ডথাগের প্যথাগকট 
বিবরি করথা সিজ কথারে, চথাে বিতরে যকগ্রের কথাগে যরিতথা 
রথাগক। েবদও টথাকথাটথা েগরষ্ট নয়, আমরথা অন্য বকেু পষু্টিকর 
খথািথার বকগন বনগত পথাবর।”

– নথারী, ৫৫, ক্যথাম্প ১ই।

চথাে, যতে এিং ডথাগের গুে�ত মথান েথাডথাও, ক্যথাগম্পর িথাবসন্থারথা 
বিতরে করথা খথাগদ্যর পবরমথাে সম্পগক্থ ও উগলেখ কগরগেন। যেথাকজন 
জথাবনগয়গেন তথাগদরগক যদয়থা খথাদ্য সথারথা মথাস ধগর তথাগদর পবরিথারগক 
খথাওয়থাগনথার জন্য েগরষ্ট নয়।

জনগ�থাষ্ঠীর উবলেবখত আগরকটি সমস্যথা িগেথা পবরিথার এিং 
পথাবরিথাবরক পবরিত্থ ন সম্পগক্থ  ক্যথাম্প কতৃ্থ পগষের কথাগে জথানথাগনথা। 
�ত ১৭ মথাস ধগর তথারথা যে িথাংেথাগদগশ রগয়গেন, অগনক যরথাবিঙ্থা 
মথানুেই বিগয় কগরগেন িথা বনগজগদর সংসথার শুরু কগরগেন এিং 
তথাগদর নতুন সংসথাগরর জন্য বিতরে যপগত তথাগদর বনগজগদর যরশন 
কথাড্থ  েথা�গি। শরেথারথীগদর িক্তি্য অনুেথায়ী, তথারথা তথাগদর যরশন কথাড্থ  
পথাটেথাগত অরিথা পবরিথাগরর স্্যথাটথাস পথাটেথাগত ি্যর্থ িগয়গেন এিং 

এখনও পরুথাগনথা পথাবরিথাবরক যরশগনর তথাবেকথা অনুেথায়ীই ত্রথাে যপগয় 
চগেগেন। এর িগে বকেু পবরিথার েথাগদর সদস্য সংখ্যথা িৃবদ্ধ যপগয়গে 
তথাগদর ওপর মথারথাত্মক চথাপ পডগে। যেসি পবরিথার অন্য ক্যথাগম্প 
চগে য�গে তথাগদরও নতুন অিস্থাগন ত্রথাে পথাওয়থার জন্য যরশন কথাড্থ  
যপগত সমস্যথা িগয়গে।

খথািথার বনগয় আমথাগদর সমস্যথা িগছে। যে খথাদ্য বিতরে 
করথা িগছে তথা আমথাগদর জন্য েগরষ্ট নয়, কথারে 

পবরিথাগর েয়জন যেথাক আগে এিং আমরথা মথাগস দিুথার মথাত্র 
৩০ বকগেথা চথাে পথাই। ওই পবরমথাে খথািথার এক মথাগসর জগন্যও 
েগরষ্ট নয়। অন্য যকথাগনথা খথািথার আমরথা পথাই নথা এিং িথাকী 
খথািথারদথািথার আমথাগদর বনগজগদর বকগন বনগত িয়।”

– পরুুে, ৩৩, ক্যথাম্প ১ই।

2



ক্যথাগম্প মথানবসক স্থাস্্য
যরথাবিঙ্থা জনগ�থাষ্ঠীর অগনক সদগস্যর মথানবসক স্থাস্্য সংরিথান্ সমস্যথা 
িয়। এর আংবশক কথারে িগেথা মথায়থানমথাগর তথাগদর িথাবড যেগড 
পথাবেগয় আসথা এিং ক্যথাগম্পর কঠিন অিস্থার মগধ্য যিঁগচ রথাকথা। 
মথানবসক স্থাস্্য সমস্যথার জটিেতথা িুঝগত পথারথা এখনও প্ররম ধথাগপই 
রগয়গে, এমনবক যিবশ বিকথাশপ্রথাপ্ত যদশগুগেথাগতও। যেসি কম্ুযবনটির 
পরম্পরথা�তিথাগি স্থাস্্য সংরিথান্ তর্য সম্পগক্থ  কম জথানথার সগুেথা� 
বেে, তথাগদরই যিথাঝথাপডথা সিগচগয় সীবমত। কক্সিথাজথাগর, যরথাবিঙ্থা 
জনগ�থাষ্ঠী এিং মথানবিক সিথায়তথায় বনগয়থাবজত সম্প্রদথাগয়র মগধ্য 
সথামথাবজক-িথােথা�ত িথাধথার কথারগে মথানবসক স্থাস্্য সমস্যথাগুগেথা 
পে্থগিষেে করথা ও যসই বিেগয় করথা িেথা কঠিন। যরথাবিঙ্থা শব্দগকথাে 
এিং সংস্কৃ বত সম্পগক্থ  আগরথা িথাে যিথাঝথাপডথা মথানবিক সিথায়তথায় 
বনগয়থাবজত সংস্থাগুগেথাগক মথানবসক স্থাস্্য সম্পবক্থ ত যেথা�থাগেথাগ� 
শপূন্যস্থান যমটথাগত সথািথাে্য করগত পথাগর।

িদনাম এিং িূত

যেগিতু মথানবসক স্থাগস্্যর সমস্যথা বিমপূত্থ  এিং সংজ্থাবয়ত করথা কঠিন 
িগত পথাগর, যসই কথারগে কখনও কখনও যরথাবিঙ্থা জনগ�থাষ্ঠীর মগধ্য 
আগ� যরগক বিদ্যমথান সথাংস্কৃ বতক ধথারেথাগুগেথাগক বিগিচনথা করথা 
সিথায়ক িগত পথাগর। একটি গুরুত্বপপূে্থ িদনথাম এখনও যেগকথাগনথা 
মথানবসক স্থাগস্্যর সমস্যথার সগঙ্ জবডত। এর িগে মথানবসক স্থাস্্য 
সংরিথান্ যকথাগনথা বিেয় সরথাসবর আগেথাচনথা করথা কঠিন িগয় েথায় 
(যদমথাকী আরথাবময়ৎ)। কম্ুযবনটিটি সথাধথারে দঃুখগিথাধ িথা বিচবেত 
িওয়থা (যিগরশথানী) এিং একটি দীর্থগময়থাদী দঃুখগিথাধ করথা িথা 
অিসথাগদর (আের’এ ধরন) মগধ্য পথার্থক্য কগর রথাগক। তগি, আের’এ 
ধরন এর শব্দথার্থ িগেথা িূগত ‘ধরথা’, অর্থথাৎ অিসথাগদর ধথারেথাটি েতটথা 
নথা বচবকৎসথা সংরিথান্ তথার যচগয় যিবশ অবতপ্রথাকৃবতক। অগনক 
বনে্থয়গেথা�্য মথানবসক স্থাস্্য সমস্যথাগক ‘িউে’ িেথা িগয় রথাগক, েথার 
বিস্তৃত অর্থ িগেথা ‘পথা�েথাবম’ িথা ‘উন্মত্ততথা’।

ঐবতিথাবসকিথাগি, অগনক সংস্কৃ বতগতই আধ্যথাব ত্মকতথা এিং 
বচবকৎসথাশথাগ্রের মধ্যিতথী যরখথাটি ঝথাপসথা। তথারথা অসসু্তথা এিং 
যরথা�গক ি্যথাখ্যথা কগরগে অগেৌবকক আত্মথার কথাজ বিসথাগি (বজন-
পরী, যরথাবিঙ্থা িথােথায়), এিং এই যরথাগ�র জন্য প্রবতকথার এগসগে 
পবিত্র ঔেবধর আকথাগর। স্থাস্্য সংরিথান্ তর্য সম্পগক্থ  সগচতনতথা 
এিং তথার প্রথাপ্যতথা অগনক সমথাগজই এই বিশ্থাসগক কবমগয় এগনগে। 
তগি, অগনক প্রত্যন্ জনগ�থাষ্ঠীগত, আত্মথার কথারগে অসসু্তথায় 
বিশ্থাস এখনও িজথায় আগে। যরথাবিঙ্থা মথানুেগদর মগধ্য অগনগক 
এখনও মগনথাস্থা বত্ত্বক অসসু্তথাগক আলেথাগির যনয়থা পরীষেথা বিগসগি 
যদগখন। তথারথা বিবিন্ ধরগনর মথানবসক অসসু্তথার বচবকৎসথা কগরন 
ঝথাডিঁুগকর মথাধ্যগম (জথারথা-িুয়থা) েথা ওঝথাগদর (বিদ্য) বদগয় 
করথাগনথা িয়।

আযি� বনয়ে আয�াচনা

মথানবসক স্থাস্্য সমস্যথা অরিথা তথার প্রবতকথার সম্পগক্থ  যরথাবিঙ্থা যরথা�ী 
িথা তথাগদর পবরিথাগরর সগঙ্ করথা িেথা কঠিন, যেগিতু যরথাবিঙ্থা িথােথাগত 
সথাধথারে স্থাস্্য এিং শথারীরবিদ্যথা সম্পগক্থ  শগব্দরই অিথাি রগয়গে। 
উদথািরে স্রূপ, উগবেগ�র কথারগে িুক ধডিড করথাগক বিিরে যদয়থা 
িয় এইিথাগি িইলেথা দিু-যদথািথার, েথার আষেবরক অর্থ িগেথা ‘েকৃৎ 
কঁথাপথা’। হৃৎবপণ্ যিথাঝথাগনথার জন্য যকথাগনথা স্পষ্ট শব্দ যনই। বকেু মথানুে 
িগেন ‘বদে’, বকন্তু ওই শব্দটি ‘হৃৎবপণ্’-এর যচগয় ‘মন’-অগর্থর 
যিবশ কথােথাকথাবে। বিমপূত্থ  ধথারেথা – যেমন কল্পনথা (িথাগিথান) অরিথা 
উস্থাবনও – অগনক যরথাবিঙ্থা মথানুগের পগষে িুঝগত পথারথাই সমস্যথার। 
এর িগে মথানবসক স্থাগস্্যর সমস্যথায় িু�গত রথাকথা মথানুেজগনর 
সথামবগ্রক প্রবতকথারসথাধন করথা কঠিন িগয় েথায়।

ইংগরবজ শব্দ ‘ইগমথাশন’ও যরথাবিঙ্থা মথানুেগদরগক যিথাঝথাগনথা কঠিন 
যেগিতু এর যকথাগনথা স্পষ্ট প্রবতশব্দ যনই। এর পবরিগত্থ  িথাক্যথাংশ 

যকন-যকন েথা�ন (েথার অর্থ িগেথা ‘যকমন েথা�গে?’) ি্যিিথার করথা 
িয়। যকমন েথা�গে বজজ্থাসথা করথা িগে, যরথাবিঙ্থা মথানুগেরথা প্রথায়শই 
শথারীবরক আেথামত বনগয় করথা িগেন, মথানবসক িথা আগি��ত স্থাস্্য 
বনগয় নয়। বকেু যদথািথােী এিং অনুষ্থান বদগেথার িথাের (‘হৃদয়/মগনর 
অিস্থা’) িথাক্যথাংশটি ি্যিিথার কগরন েথা একটি নতুন পবরিথােথা যেটি 
যরথাবিঙ্থা মথানুগেরথা আগি� সংরিথান্ িগে িুঝগত পথাগরন।

চাট�াাই়ো িনাম র�াবিঙ্া

চথাট�ঁথাইয়থা এিং যরথাবিঙ্থা িথােথার শব্দথািেীর সথাদশৃ্য এিং পথার্থক্য 
জথানথা জরুবর কথারে যরথাবিঙ্থা যরথা�ীগদর সগঙ্ কগরথাপকরন চথাট�ঁথাইয়থা 
যদথািথােীগদর মথাধ্যগম িগয় রথাগক। চথাট�ঁথাইয়থায় প্রবমত িথাংেথা যরগক 
বিজ্থাবনক এিং বচবকৎসথাবিদ্যথা সংরিথান্ অগনক শব্দ ধথার করথা 
িয়, েথা যরথাবিঙ্থা জনগ�থাষ্ঠী সথাধথারেত যিথাগঝন নথা। উদথািরে স্রূপ, 
‘মথানবসক’ শব্দটি দটুি িথােথায় আেথাদথা: চথাট�ঁথাইয়থারথা ধথার কগরন 
মথানবসক িথাংেথা যরগক, যরথাবিঙ্থা মথানুগেরথা িগেন যধমথাকী।

তগি, বকেু স্থাস্্য-সংরিথান্ শব্দ েথা কর্য চথাট�ঁথাইয়থাগতও ি্যিিথার 
িয় তথা সম্পপূে্থ এক নথা িগেও, যরথাবিঙ্থা িথােথার সথাগর বকেু সথাদশৃ্য 
আগে। এর কথারে ঐবতিথাবসকিথাগি এই দটুি িথােথাই আরবি, িথাবস্থ, 
এিং উদু্থ  প্রিৃবত িথােথা যরগক শব্দ ধথার কগরগে। উদথািরে স্রূপ, 
চথাট�ঁথাইয়থাগত মথাজবুর (যরথাবিঙ্থাগতও একই, উদু্থ  যরগক আসথা) এিং 
িুগঙ্থাতথা (িথাংেথা যরগক আসথা পঙ্তুথা), এই দটুি শব্দই ি্যিিথার করথা 
িয়, েথার অর্থ ‘শথারীবরক প্রবতিন্ধকতথা’।
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বিবিবস বমবডয়থা অ্যথাকশন, ইন্থারবনউজ এিং ট্থান্সগেটস্থ উইদথাউট িড্থ থাস্থ বমবেত িথাগি যরথাবিঙ্থা 
সংকগট ষেবতগ্রস্ জনসথাধথারগের কথাে যরগক মতথামত সংগ্রি করথা এিং যসগুগেথা সংকবেত করথার কথাজ 
করগে। এই সংবষেপ্ত প্রবতগিদনটির উগদেশ্য িে বিবিন্ বিিথা�গুগেথাগক যরথাবিঙ্থা এিং আশ্রয়দথাতথা 
(িথাংেথাগদশী) সম্প্রদথাগয়র যরগক পথাওয়থা বিবিন্ মতথামগতর একটি সংবষেপ্ত বিিরে যদওয়থা, েথাগত 
তথারথা জনগ�থাষ্ঠীগুগেথার চথাবিদথা এিং পেন্-অপেগন্র বিেয়টি বিগিচনথা কগর ত্রথাগের কথাজ আরও 
িথাগেথািথাগি পবরকল্পনথা এিং িথাস্িথায়ন করগত পথাগর।

এই কথাজটি আই.ও.এম, জথাবতসংর অবিিথাসন সংস্থার সিগেথাব�তথায় করথা িগছে এিং এটির জন্য 
অর্থ সরিরথাি কগরগে ই.ইউ বিউম্যথাবনগটবরয়থান এইড এিং ইউগক বডপথাট্থগমন্ ির ইন্থারন্যথাশনথাে 
যডগিেপগমন্।

'েথা জথানথা জরুবর' সম্পগক্থ  আপনথার যেগকথাগনথা মন্ি্য, প্রশ্ন অরিথা মতথামত, info@cxbfeedback.org 
ঠিকথানথায় ইগমইে কগর জথানথাগত পথাগরন।

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

স্থানীয় জনগ�থাষ্ঠীর মতথামত: রথামু
রথামরু জনগ�থাষ্ঠী মগন কগরন যে যরথাবিঙ্থা মথানুেগদর অনুপ্রগিশ 
তথাগদর সমথাজ এিং অর্থনীবতগত প্রিথাি যিগেগে। তথাগদর মগত 
যরথাবিঙ্থা অনুপ্রগিগশর কথারগে, তথারথা বিরথাট পবরমথাে কৃবেজবম 
িথাবরগয়গেন। তথারথা এও মগন কগরন যে তথারথা যেসমস্ যেথাট ি্যিসথা 
চথােথাগতন যরথাবিঙ্থা মথানুগেরথা যসগুগেথা সি দখে কগর বনগয়গেন। 
তথারথা বদনবন্ন বজবনসপগত্রর মপূে্য িৃবদ্ধর বিেগয় বনগজগদর দবুচিন্থার 
করথা জথাবনগয়গেন। রথামরু স্থানীয় জনগ�থাষ্ঠী বিগশে কগর বনগজগদর 
জীিনধথারে বনগয় বচবন্ত বেগেন, যেগিতু তথাগদর অগনগকই যিঁগচ 
রথাকথার জন্য অরগে্যর উপর বনি্থ রশীে। অরগে্যর বিশথাে অংশ 
এখন যরথাবিঙ্থা অধু্যবেত, েথার িগে তথাগদর উপথাজ্থন িন্ধ িগয় য�গে। 
যশ্রথাতথারথা যিতথার সংেথাপ-এ এই সমস্যথার সমথাধথান খুঁজবেগেন।

রথামরু স্থানীয় মথানুে যরথাবিঙ্থা জনগ�থাষ্ঠী যরগক েবডগয় পডথা যরথা� 
বনগয়ও বচবন্ত বেগেন। একজন অংশগ্রিেকথারী জথানথান যে যরথাবিঙ্থা 
জনগ�থাষ্ঠীর বিবিন্ ধরগনর চম্থগরথা� রগয়গে েথা স্থানীয় মথানুগের মগধ্য 
েবডগয় পডগত পথাগর। বতবন প্যথাগনগের বিগশেজ্গদর বজজ্থাসথা কগরন 
যে এই সমস্যথার সমথাধথান কীিথাগি করথা েথাগি এিং স্থানীয় জনগ�থাষ্ঠী 
কী ি্যিস্থা বনগত পথাগর।

স্থানীয় মথানুেজন তথাগদর বনরথাপত্তথা বনগয়ও বচবন্ত: অনুষ্থাগন 
অংশগ্রিেকথারীগদর একজন উগলেখ কগরন যে যরথাবিঙ্থা কম্ুযবনটির 
যেথাগকরথা তথার স্থামীর যরগক টথাকথা েটু কগরগে এিং তথাগক বনে্থথাতনও 
কগরগে।

সপূত্র: আেিথাজ িজে আববিয়থা িথাই স্কু ে, রথাম,ু কক্সিথাজথাগর ১৪ 
যিব্রুয়থাবর ২০১৯ তথাবরগখ অনুবষ্ত যরবডওর আগেথাচনথামপূেক 
অনুষ্থান 'যিতথার সংেথাপ'-এ অংশগ্রিেকথারী স্থানীয় জনগ�থাষ্ঠীর 
কথাে যরগক সং�ৃিীত মতথামত। অনুষ্থান চেথাকথােীন যশ্রথাতথাগদর 
বেথারথা বজজ্থাসথা করথা প্রশ্ন যরগক এইসি উগবে�গক নবরিদ্ধ করথা 
িগয়গে। বিবিবস বমবডয়থা অ্যথাকশন এিং ইউবনগসগির সিথায়তথায় 
িথাংেথাগদশ যিতথার এই অনুষ্থানটি প্রগেথাজনথা কগরগে। যমথাট 
অবিমত ৪২: পরুুে ৫৫% এিং নথারী ৪৫%।
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