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সতূ্র: জনগ�োষ্ঠীর মতোমত এবং শ্োতো দগের 
মতোমগত শরোহিঙ্োগদর শে আশঙ্োগুগেো তুগে ধরো 
িগ়েগে। ২০১৯ সোগের এহরিে শেগে নগেম্বর 
মোগসর মগধযে ২ই, ২ডহলিউ, ৫, ৬, ৮ই, ৮ডহলিউ, ৯, 
১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, 
২২, ২৩, ২৪ এবং ২৫ নং েযেোগপে ব়েস্ক পরুুষ 
ও নোরীগদর (ব়েস ৫০ বের বো তোর শবহশ) শেগে 
সং�ৃিীত জনগ�োষ্ঠীর মতোমত। এই শডটো শে়েোর, 
হড.আর.হস ও আই.ও.এম সংগ্রি েগরহেে (শবস: 
৩,৪৯৭)। হবষ়েগুগেো আগরো �েীরেোগব শবোঝোর 
জনযে ২০১৯ সোগের নগেম্বর মোগস ১৩ নং েযেোগপে 
দটুি শ�োেোস দগে আগেোচনোর আগ়েোজন েরো 
িগ়েহেে - এেটি ব়েস্ক পরুুষগদর ও এেটি ব়েস্ক 
নোরীগদর সোগে।

েযেোগপে ব়েস্ক শরোহিঙ্ো পরুুষ ও 
নোরীগদর মেূ আশঙ্োগুগেো েী?

কাগজপ�রা�া েশ�ারকাগজপ�সাইটেশ�াররা�া সাইটেশ�ার
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বয়� প�ুষ (েবস-২৩৩৪)বয়� প�ুষ (েবস-২৩৩৪)বয়� মানুষ (েবস-৩৪৯৭)

বয়� েরািহ�া মানুষেদর মলূ িতন� আশংকা (েবস: ৩,৪৯৭)

�ত আট মোগস শরোহিঙ্ো সম্প্রদোগ়ের মোনুষরো মতোমত ও অহেগেোগ�র মোধযেগম তোগদর আশঙ্োগুগেো জোহনগ়েগেন। তোর রিো়ে সবগুগেোগতই ত্রোণ 
সংক্োন্ত েো�জপত্র, শশল্োর, শশল্োর হেট, সোইট এবং রোন্ো েরো সপেগেকে  উগবে�গুগেো তুগে ধরো িগ়েগে। হেন্তু রিোপ্ত সমস্ত মতোমত ও অহেগেোগ�র 
মগধযে মোত্র ৬% ব়েস্ক মোনুষরো জোহনগ়েগেন। েযেোপেগুগেোর সোহবকেে মতোমগতর সোগে তুেনো েরগে শদখো েো়ে শে ব়েস্ক মোনুষগদর সোইট সংক্োন্ত 
সমসযেো ও রোন্োর বযেবস্ো (হবগশষত �যেোস হসহেন্োর) সপেগেকে  আশঙ্ো রিেোশ েরোর সম্োবনো শবহশ।
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 শেল্টার সংক্টান্ত আেঙ্টা:

শবহশরেো� শরোহিঙ্ো মোনুষ বোংেোগদগশ আসোর পর শেগে বাোশ, 
হত্রপে বো টিগনর ততহর অস্ো়েী শশল্োগর বসবোস েরগেন। 
সমগ়ের সোগে সোগে এই শশল্োরগুগেোর ক্ষ়েক্ষহত িগ়েগে এবং 
েোরী বষকেো, বোতোস ও ঝড় শসগুগেোর অবস্ো আগরো শশোচনী়ে 
েগর তুগেগে। অনযেোনযে শরোহিঙ্োগদর মগতোই, ব়েস্ক মোনুষরো 
এটিগে তোগদর অনযেতম আশঙ্ো হিগসগব তুগে ধগরগেন। তোরো 
জোহনগ়েগেন শে তোগদর শশল্োর মজবুত েরোর জনযে শশল্োর 
উন্ত েরোর হেট এবং শশল্োর শবাগধ রোখোর হেট, দটুিই 
রিগ়েোজন। জনগ�োষ্ঠীর মতোমগতর শডটো ও ব়েস্ক শরোহিঙ্োগদর 
মগধযে পহরচোহেত শ�োেোস দগে আগেোচনো হবগলেষণ েগর 
শদখো শ�গে শে হনহদকে ষ্ট হেেু লিগে হেেু সংখযেে পহরবোর এই 
হেটগুগেো শপগেও, বহু মোনুষ জোহনগ়েগেন শে তোরো হেট 
পোনহন। েোরো শশল্োর হনগ়ে আশঙ্োর েেো জোহনগ়েগেন তোগদর 
মগধযে ৫৭% শশল্োর হেগটর রিগ়েোজনী়েতোর হবষ়েটি তুগে 
ধগরগেন। শ�োেোস দগে আগেোচনো়ে ব়েস্ক মোনুষরো বগেগেন 
শে তোরো হেট পোও়েোর জনযে এেোহধে সংস্োর বেোরস্ িগ়েগেন 
এবং জোনগত শচগ়েগেন শে শেন তোরো হেটগুগেো পোনহন। 
জনগ�োষ্ঠীর মতোমগতর শডটো শেগে শদখো শ�গে শে েোরো 
শশল্োর হেট শপগ়েগেন তোগদর মগধযে হেেু মোনুষ সোমগ্রীর 
(বাোশ, হত্রপে) মোন হনগ়ে অহেগেো� জোহনগ়েগেন। মতোমগত 
আগরো শদখো শ�গে শে েোরো হেট পোনহন তোগদর মগধযে অগনগে 
হনগজর টোেো়ে শশল্োগরর সোমগ্রী শেনোর শচষ্টো েগরগেন।

শসই সোগে েোরো হেট শপগ়েগেন তোরো বগেগেন শে তোগদর 
হনগজগদর পগক্ষ শশল্োর শমরোমত েরো েষ্টসোধযে িগ়েহেে। 
ব়েস্ক মোনুষরো বগেগেন শে ত্রোণ সংস্োগুগেো েহদ তোগদর 
বোহড়গত শশল্োগরর সোমগ্রী শপৌঁগে শদ়েোর বযেবস্ো ও শসই সোগে 
শসগুগেো বযেবিোর েগর তোগদর শশল্োর উন্ত েরো বো শবাগধ 
রোখো়ে সোিোেযে েগর তোিগে েোগেো ি়ে। হেেু ব়েস্ক মোনুষ 
জোহনগ়েগেন শে তোরো সোিোেযে চোইগে সংস্োগুগেো পহরষ্োর 
জোহনগ়ে হদগ়েগে শে তোগদর শশল্োর হনগজগদরই শমরোমত 
েরগত িগব। শ�োেোস দগে আগেোচনো়ে অংশগ্রিণেোরীরো 
উগলেখ েগরগেন শে তোরো শশল্োগরর মোেপত্র বিন েরোর জনযে 
বো তোগদর শশল্োর শমরোমত েরোর জনযে তোগদর আত্ী়েগদর 
সোিোেযে হনগ়েগেন হেন্তু তোর হবহনমগ়ে আত্ী়েগদর টোেো বো 
খোদযেসোমগ্রী হদগত িগ়েগে। ব়েস্ক মোনুষরো জোহনগ়েগেন শে 

এই টোেো শদ়েোর জনযে তোগদর ত্রোণ সোমগ্রী হবহক্ েগর হদগত 
িগ়েগে, রিধোনত খোদযে সোমগ্রী, শে েোরগণ তোগদর খোদযেোেোগবর 
সম্ুখীন িগত িগ়েগে। হেেু ব়েস্ক মোনুষ জোহনগ়েগেন শে বোহে 
মোস চোেোগনোর জনযে তোগদর ি়ে টোেো ধোর েরগত িগ়েগে আর 
ন়েত অনযেোনযে ত্রোণ সোমগ্রী হবহক্ েগর হদগত িগ়েগে।

 আহম শশল্োর শমরোমত েরোর জনযে এেটি 
এনহজও েমকেেতকে োর েোগে েোহর�হর সোিোেযে চোইগত 
শ�হেেোম। তোরো বেগেন শে অনযেরো হনগজরোই শশল্োর 
শমরোমত েরগত পোরগে আহমও েরগত পোরগবো।”

– নোরী, ৫৬, েযেোপে ১৩

হবগলেষগণ আগরো শদখো শ�গে শে হেেু শশল্োগরর েোদ আর 
শদ়েোে ক্ষহতগ্রস্ত িগ়েগে এবং হেেু ব়েস্ক মোনুষ বণকেনো 
হদগ়েগেন শে শশল্োগরর মগধযে বষকেোর পোহন পড়ো ও পোহন জমোর 
েোরগণ তোগদর েীেোগব শশল্োর শেগড় চগে শেগত িগ়েহেে। 
হেেু মোনুষ বগেগেন শে শশল্োর ঢোেোর জনযে তোগদর েবগণর 
মোঠ শেগে ১৫০-২০০ টোেো হদগ়ে বযেবহৃত হত্রপে হেনগত 
িগ়েগে।

হেেু মোনুষ আগরো জোহনগ়েগেন শে তোগদর শশল্োগর শসোেোর 
পযেোগনে, �যেোন ও েোইট রিগ়েোজন েোরণ শসোেোর �যেোন েোড়ো 
�রমেোগে শশল্োগরর মগধযে েোেো অসিনী়ে িগ়ে ওগঠ। 
েোগদর েোগে এই হজহনসগুগেো শনই তোরো বগেগেন শে তোরো 
েোডকে গবোগডকে র টুেগরো পোখো হিগসগব এবং রোগত আগেোর জনযে 
শেগরোহসন বো �যেোগসর বোহত বযেবিোর েগরন হেন্তু রিহত সন্যেো়ে 
তো মোত্র ১৫-২০ হমহনটই বযেবিোর েরগত পোগরন।

 শশল্োগর আগেো নো েোেগে লিগের অনযেোনযে 
শরোহিঙ্োরো সোধোরণত শেগরোহসগনর বোহত হেগন জ্োেোন। 
আমোর শেগরোহসন �ুহরগ়ে শ�গে আহম দগুটো খোহে �যেোস 
েোইটোর জ্োেোই। শসটো ২০ হমহনট জ্গে েোর মগধযে 
আমরো রোগতর খোবোর শখগ়ে হনই।”

– পরুুষ, ৫৫, েযেোপে ১৩

 সটাইট সংক্টান্ত আেঙ্টা:

ব়েস্ক শরোহিঙ্োরো েযেোগপে েূহমধ্বস, রোস্তো, হসাহড়, শসতু, পোহন হনষ্োশন ও নদকেমো 
হনগ়েও আশঙ্ো রিেোশ েগরগেন। তোরো বগেগেন শে তোগদর শশল্োর েূহমধ্বগসর 
ঝুাহেগত রগ়েগে এবং েূহমধ্বগসর েোরগণ হেেু শশল্োগরর ক্ষ়েক্ষহতও িগ়েগে। 
শে ব়েস্ক মোনুষরো সোইট সংক্োন্ত আশঙ্ো তুগে ধগরগেন তোগদর মগধযে ৫৯% 
রোস্তো, খোড়ো ঢোগের সরুক্ষো বো শসতু হনগ়ে হচহন্তত। ব়েস্ক মোনুষরো মগন েরগেন 
শে রোস্তোঘোট, হসাহড় এবং শসতুগুগেোর রক্ষণোগবক্ষগণর অেোব তোগদর চেোগ�রো়ে 
সমসযেো ততহর েরগে। ব়েস্ক মোনুষরো জোহনগ়েগেন শে এই েোরগণ ত্রোণ সোমগ্রী, 
পোহন এবং অনযেোনযে মোেপত্র এে জো়ে�ো শেগে অনযে জো়ে�ো়ে বগ়ে হনগ়ে েোও়েো 
এবং শসই সোগে অনযেোনযে তদহনে রিগ়েোজনী়েতো পরূণ েরো েষ্টের িগ়ে উগঠগে। 
শডটো হবগলেষণ েগর শদখো শ�গে শে বষকেোেোগে রোস্তোগুগেো েদকেমোক্ত িগ়ে পগড় এবং 
শসই েোরগণ ত্রোণ সোমগ্রী বো পোহন বগ়ে হনগ়ে েোও়েোর সম়ে ব়েস্ক মোনুষরোই শবহশ 
দঘুকেটনোর সম্ুখীন িন। হেেু মোনুষ আগরো বগেগেন শে তোগদর শশল্োর মজবুত 
েরোর জনযে খোড়ো ঢোে আগরো েোগেোেোগব সরুহক্ষত েরো রিগ়েোজন।

মতোমগতর শডটো়ে আগরেটি শে সমসযেো হচহনিত েরো িগ়েগে তো িে উপেুক্ত নদকেমো 
ও পোহন হনষ্োশগনর অেোব। শে ব়েস্ক মোনুষরো অহেগেো� বো মতোমত জোহনগ়েগেন 
তোগদর মগধযে ২১% বজকেযে পোহন হনষ্োশগনর সমসযেো ও নদকেমো বুগজ েোও়েোর েোরগণ 
দ�ুকেগন্র হবষ়েটি উগলেখ েগরগেন। হেেু শক্ষগত্র মোনুষ জোহনগ়েগেন শে পোহন 
হনষ্োশগনর শে নোেোগুগেো রগ়েগে শসগুগেো ি়ে উপগচ পড়গে অেবো বুগজ শ�গে। 
অনযেোনযেরো বগেগেন শে েযেোগপে েেোেে পোহন হনষ্োশগনর বযেবস্োর রিগ়েোজন। 
হবেল্প হিগসগব হেেু মোনুষ অস্ো়েী নোেো শেগটগেন েোগত বজকেযে পোহন পোিোগড়র 
ঢোে শবগ়ে হনগচ পড়গত পোগর।

হেেু মোনুষ রোস্তোর আগেো ও েযেোপে শপোগটের অেোগবর েেোও উগলেখ েগরগেন 
বো বগেগেন শে আগেোগুগেো েোজ েরগে নো। ব়েস্ক মোনুষরো মগন েরগেন শে এই 
েোরগণ রোগত তোগদর চেোগ�রো বযেোিত িগছে এবং তোরো হনরোপত্োর অেোব শবোধ 
েরগেন। এই দে�ত আগেোচনো়ে ব়েস্ক নোরীরো বগেগেন শে রোগত তোরো এেো 
বোেরুগম শেগত হনরোপদ শবোধ েগরন নো এবং তোরো জোহনগ়েগেন শে তোরো মোগঝ 
মোগঝ অনযে শেোনও নোরী বনু্ বো পহরবোগরর সদসযেগে সোগে েগর হনগ়ে েোন।

 আমোর রোগত ট়েগেগট শেগত ে়ে েগর, ট়েগেগট শেোনও আগেো শনই। 
আমোর ে়ে েরগে পহরবোগরর অনযে শেোনও নোরীগে সোগে হনগ়ে েোই।”

– নোরী, ৫২, েযেোপে ১৩
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হবহবহস হমহড়েো অযেোেশন এবং ট্োন্সগেটসকে উইদোউট বডকে োসকে হমহেত েোগব শরোহিঙ্ো সংেগট ক্ষহতগ্রস্ত 
জনসোধোরগণর েোে শেগে মতোমত সংগ্রি েরো এবং শসগুগেো সংেহেত েরোর েোজ েরগে। এই 
সংহক্ষপ্ত রিহতগবদনটির উগদেশযে িে হবহেন্ হবেো�গুগেোগে শরোহিঙ্ো এবং আ়্েদোতো (বোংেোগদশী) 
সম্প্রদোগ়ের শেগে পোও়েো হবহেন্ মতোমগতর এেটি সংহক্ষপ্ত হববরণ শদও়েো, েোগত তোরো জনগ�োষ্ঠীগুগেোর 
চোহিদো এবং পেন্দ-অপেগন্দর হবষ়েটি হবগবচনো েগর ত্রোগণর েোজ আরও েোগেোেোগব পহরেল্পনো 
এবং বোস্তবো়েন েরগত পোগর।

এই েোজটির জনযে অেকে সরবরোি েগরগে ই.ইউ হিউমযেোহনগটহর়েোন এইড এবং ইউগে হডপোটকেগমন্ট �র 
ইন্টোরনযেোশনোে শডগেেপগমন্ট।

‘েো জোনো জরুহর’ সপেগেকে  আপনোর শেগেোগনো মন্তবযে, রিশ্ন অেবো মতোমত, info@cxbfeedback.org 
ঠিেোনো়ে ইগমইে েগর জোনোগত পোগরন।

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

 কটাগজপত্র নিয়ে আেঙ্টা:

হেেু ব়েস্ক মোনুগষর মতোমগত েযেোপে েতৃকে পগক্ষর 
শদ়েো হবহেন্ েোডকে  ও েো�জপত্র িোহরগ়ে েোও়েোর 
সমসযেো উগঠ এগসগে। শসই সোগে েোডকে  বো েো�জপত্র 
শুরু শেগেই নো পোও়েো বো পহরবোগরর নতুন 
সদসযেগদর েোগডকে  শেো� েরোর সমসযেোও রগ়েগে। 
ব়েস্ক মোনুষগদর শেগে পোও়েো মতোমগতর মগধযে 
শমোট ১৫% ত্রোণ সংক্োন্ত নহেপত্র হনগ়ে সমসযেোর 
েেো জোহনগ়েগেন, েোর মগধযে তোরোও রগ়েগেন 
েোরো েোডকে  িোহরগ়ে শ�গেগেন, েোগদর েোডকে  পগুড় 
শ�গে বো েোগদর েোগডকে  নোগমর বোনোন ঠিে শনই। 
অংশগ্রিণেোরীরো জোহনগ়েগেন শেসব মোনুষ 
তোগদর পহরবোর শেগে হবহছেন্ িগ়ে হ�গ়েহেগেন 
তোগদর মগধযে হেেু জগনর সহুবধোগেো�ীর তোহেেো়ে 
হনগজর নোম শেো� েরগত সমসযেো িগছে।

ব়েস্ক মোনুষগদর মগধযে অল্প হেেু জন বগেগেন শে 
মোহঝগদর দনুনীহতমেূে েোজেগমকের েোরগণ তোরো 
মোগঝ মোগঝ ঠিেমত ত্রোণ সোমগ্রী পোন নো। তোরো 
বগেগেন শে শেগিতু ব়েস্ক নোরীগদর চেোগ�রো়ে 
সমসযেো ি়ে, মোহঝরো শসই সগুেো� হনগ়ে মোগঝ মোগঝ 
তোগদর নোম েগর ত্রোণ সোমগ্রী সংগ্রি েগর শন়ে। 
এেোড়োও হেেু মোনুষ বগেগেন শে মোহঝরো মোগঝ 
মোগঝ তোগদর হবধবো বগে নোম শেখোন েহদও 
তোরো হবধবো নন। েোরণ হবধবোরো ত্রোণ সংস্োগুগেো 
শেগে হেেু অহতহরক্ত সগুেো�সহুবধো পোন। মোহঝরো 
শসই নোরীগদর েোডকে  বযেবিোর েগর অহতহরক্ত ত্রোণ 
সোমগ্রীগুগেো সংগ্রি েগর বোজোগর হবহক্ েগর 
শদন।

 রটান্টা সংক্টান্ত সমস্টা:

বহু ব়েস্ক মোনুষ বগেগেন শে তোরো ঠিেমত 
এেহপহজ �যেোস পোগছেন নো। ব়েস্করো রোন্ো সংক্োন্ত 
শে সব সমসযেোর েেো বগেগেন তোর মগধযে ৭০% 
এেহপহজ �যেোগসর বযেোপোগর হেে। মোনুষ �যেোস 
শপগত শদরী িও়েো এবং এেহপহজ-র জনযে দীঘকে 
সম়ে েোইগন দা োহড়গ়ে েোেোর মগতো সমসযেো তুগে 
ধগরগেন। হেেু ব়েস্ক মোনুষ তোগদর �যেোগসর চুেো 
রিগ়েোজন বগে জোহনগ়েগেন। েোরো �যেোস হসহেন্োর 
শপগ়েগেন তোরো তোর ওপর হনেকে রশীে িগ়ে 
পগড়গেন এবং জ্োেোনী েোঠ পোও়েোর সমসযেোর 
েোরগণ এেহপহজ নো েোেগে তোগদর পগক্ষ রোন্ো 
েরো েঠিন িগ়ে উঠগে। ব়েস্ক মোনুষগদর মগধযে 
অগনগেই এেহপহজ হরহ�ে শদ়েোর মগধযে দীঘকে 
সমগ়ের বযেবধোগনর সমসযেোটি উত্োপন েগরগেন।

দে�ত আগেোচনো়ে ব়েস্ক মোনুষরো জোহনগ়েগেন 
শে েহদও তোরো এেহপহজ �যেোস হসহেন্োর ও 
হরহ�গের জনযে শটোগেন শপগ়েগেন হেন্তু রিো়েই 
বদহে হসহেন্োর শপগত হনহদকে ষ্ট তোহরগখর পগরও 
রিো়ে ২০ হদন শেগ� েো়ে। মোনুষ জোহনগ়েগেন শে 
হরহ�গের জনযে অগপক্ষো েরোর সম়ে তোরো শুষ্ 
শমৌসগুম জ্োেোনী েোঠ শপগে তো বযেবিোর েগরন 
এবং জ্োেোনী েোগঠর অেোগব েোগঠর গুগড়ো 
বযেবিোর েগরন বো শুেগনো পোতোর মগতো অনযে 
শেোনও হবেল্প জ্োেোনী শখাোগজন। েগ়েেজন 
ব়েস্ক মোনুষ এমন ঘটনোর েেো জোহনগ়েগেন 
শেখোগন মোনুষ জঙ্গে জ্োেোনী েোঠ সংগ্রি েরগত 
হ�গ়ে েূহমধ্বগস রিোণ িোহরগ়েগেন। শসই সব ঘটনো 

সগত্ত্বও মোনুষ বগেগেন শে তোরো �যেোস হসহেন্োর বো 
হরহ�গের অেোগব জঙ্গে জ্োেোনী েোগঠর জনযে 
েোন।

ব়েস্ক মোনুষগদর মগধযে েোরো �যেোস হসহেন্োর 
শপগ়েগেন তোগদর েোগরো েোগরো শশল্োগর হসহেন্োর 
বগ়ে হনগ়ে েোও়েোর জনযে সোিোগেযের রিগ়েোজন 
িগ়েহেে। মোনুষ জোহনগ়েগেন শে শশল্োগরর 
দরূগবের ওপর হনেকে র েগর তোগদর শেোেগে 
১৫ টোেো শেগে ৪০ টোেো পেকেন্ত হদগত িগ়েগে 
হসহেন্োর বিন েগর হনগ়ে েোও়েোর জনযে।

দে�ত আগেোচনো়ে অল্প সংখযেে ব়েস্ক নোরী 
জোহনগ়েগেন শে েখন তোগদর েোগে রোন্োর জনযে 
শেোনও জ্োেোনী বো �যেোস েোগে নো তখন মোগঝ 
মোগঝ তোরো রিহতগবশীর বোহড়গত হ�গ়ে হদগনর রোন্ো 
েগর আগনন। মোনুষ জোহনগ়েগেন শে শসগক্ষগত্র 
তোগদর রিহতগবশীগদর ২৫০গ্রোম চোে হদগত ি়ে।

হেেু ব়েস্ক মোনুষ বগেগেন শে তোরো এেহপহজ 
হনগ়ে সমসযেোর েেো মোহঝগে জোহনগ়েগেন এবং 
মোহঝ তোগদর উগবে�গুগেো ত্রোণ সংস্োগুগেোগে 
জোহনগ়েগেন। মোনুগষর বক্তবযে িে শে তোরো জোগনন 
শে সংস্োগুগেো হসহেন্োগর ঘোটহতর সম্ুখীন 
িগ়েহেে হেন্তু এই হবষ়েটি তোগদর েোগে স্পষ্ট ন়ে 
শে হেগসর হে হত্গত হসহেন্োর হবতরগণর বযেোপোগর 
হসদ্োন্ত শন়েো িগ়েহেে। মোনুষ জোহনগ়েগেন শে 
েখগনো েখগনো হনহদকে ষ্ট শেোনও লিগে হসহেন্োর 

হবতরণ েরো িগ়েগে হেন্তু অনযেোনযে সম়ে লিগের 
হনহদকে ষ্ট হেেু মোনুগষর মগধযেই হবতরণ েরো িগ়েগে, 
অনযেগদর শদ়েো ি়েহন। েহদও মোনুষ শবোগঝন শে 
সংস্োগুগেো ি়েত হসহেন্োগরর সরবরোি সংক্োন্ত 
সমসযেোর সম্ুখীন িগছে, হেন্তু তোরো জোনগত 
শচগ়েগেন শে শেন তোগদর রিহতগবশীরো হসহেন্োর 
শপগ়েগেন শেখোগন তোরো তখগনো শেোনও এেহপহজ 
�যেোসই পোনহন।

 আহম এখগনো �যেোস হসহেন্োর পোইহন। 
আমোগদরই �যেোস হসহেন্োর হনগ়ে সবগচগ়ে 
শবহশ সমসযেো ি়ে। এনহজও েমকেেতকে োরো 
আমোগদর সম়েমত �যেোস হসহেন্োর শদন নো। 
�যেোস হসহেন্োগরর হরহ�ে হবতরণ েরোর 
সম়ে চগে শ�গে। [হনহদকে ষ্ট তোহরগখর পগর] 
২০ হদন শেগট শ�গে আর আমরো এখগনো 
�যেোস হসহেন্োর পোইহন।”

– নোরী, ৫০, েযেোপে ১৩

 আমোর েযেোগপে হেেু মোনুষ �যেোস 
হসহেন্োর শপগ়েগেন হেন্তু হেেু মোনুষ পোনহন 
আর তোগদর রোন্ো েরগত সমসযেো িগছে। 
আমোর লিগে ৩০ জন �যেোস হসহেন্োর পো়েহন। 
এনহজও েমকেেতকে ো বগেগেন শে তোগদর েোগে 
পেকেোপ্ত �যেোস হসহেন্োর শনই।”

– পরুুষ, ৫৫, েযেোপে ১৩
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