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

ইস্যু ৪৫ × ব্ধবার, ১৪ অক্াবর ২০২০

সতূ্র: ২০২০ সালের মার্চ  থেলে আগস্ট মাস পর্চন্ত বিবিন্ন ে্ালপে 
(১ ই, ১ ডবলিউ, ২ ই, ২ ডবলিউ, ৩, ৪, ৪ এক্সলেনশন, ৫, ৬, ৭, ৮ ই, ৮ 
ডবলিউ, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ২০, ২৫, ২৬, েুতুপােং আরবস এিং 
নযাপাডা আরবস) থেযার িাংোলেশ, বডআরবস, থসি ে্ বরেলরেন 
ইন্ারন্াশনাে, সবেডাবরটি ইন্ারন্াশনাে এিং ইউএনএইরবসআর 
েবমউবনটির োছ থেলে এই মতামত সংগ্রহ েলরলছ (থিইজ-২৪২০৭, 
পরুুষ-৫৯%, নারী-৪১%)। এই সিগুলো ে্াপে থেলে তে্ সংগ্রহ েরা 
হলেও, সাইে বনলয উলবেগ পাওযা থগলছ মেূত ১৩, ১৪, ১৬, ৮ ডবলিউ, 
১১, ১২, ৮ ই (থিবশ থেলে তুেনামেে েম উববেগ্ন এই ক্রমানুসালর) এই 
ে্াপেগুলো থেলে। থরাবহঙ্া েবমউবনটির সাইে সপেবে্চ ত উলবেগগুলো 
সপেলে্চ  আরও িালোিালি জানলত, বিবিবস বমবডযা অ্ােশন ১৩ 
এিং ১৪ নং ে্ালপে নয জন থরাবহঙ্া ি্বতির থেবেল�ান সাক্াৎোর 
বনলযলছ। এলের মল্্ ৫ জন পরুুষ অংশগ্রহণোরী এিং ৪ জন নারী 
অংশগ্রহণোরী বছলেন।

ইলের ততবর রাস্াগুলো অল্প 
সমলযই ক্বতগ্রস্থ হয এিং 
বনযবমত থমরামত প্রলযাজন
বিস্াবরত ববেতীয পষৃ্ায

থিশ বেছু জাযগায, বিলশষত 
পাহাডী এোোগুলোলত রোরে 
বসবঁড োো প্রলযাজন
বিস্াবরত তৃতীয পষৃ্ায

সরুক্া থেযাে, অনপুলরাগী বনষ্াশন ি্িস্থা এিং 
রালতর থিো আলোর অিাি বনলয উলবেগ রলযলছ
বিস্াবরত তৃতীয পষৃ্ায

িূবম্স প্রবতলরাল্ 
সরুক্া থেযাে িা সরুক্া 
ঢালের বিষযটি বনলয 
পরুুষলের থরলয নারীরা 
তুোনমেূে থিবশ উববেগ্ন

২০২০ সালের মার্চ  থেলে আগলস্টর মল্্, েবমউবনটির োছ 
থেলে থর মতামতগুলো পাওযা থগলছ তার শতেরা ১২ িাগই 
বছে সাইে সংক্রান্ত উলবেগ । থসতু, বসঁবড ও পে, নে্চমা ও 
পয়ঃবনষ্াশন ি্িস্থা, সরুক্া থেযাে ও সরুক্া ঢাে, মাটির ক্য 
এিং িূবম্লসর পাশাপাবশ ে্াপেগুলোলত আলোর ি্িস্থা 
সপেবে্চ ত নানা উলবেগ এই মতামলত অন্তিু্চ তি বছে। গত েলযে 
মাস ্লর, অসংখ্ মানুষ এই সমস্াগুলোর েো জাবনলযলছন 
এিং ২০২০ সালের সালের জনু মালস এ ্রলনর মতামত 
সিলরলয থিবশ পাওযা রায। এ সময ২৭% মতামলতই সাইে 
সংক্রান্ত উলবেগ েক্্ েরা থগলছ। এছাডা এই তে্গুলো েক্্ 
েরলে থেখা রায, সাইে সপেবে্চ ত উলবেলগর মাত্রা ক্রলমই িাডলছ 
এিং সামলনর মাসগুলোলত েবমউবনটির মানুলষরা হযলতা 
আরও থিবশ েলর এ ্রলনর সমস্ার মলুখামবুখ হলত পালরন।

েবমউবনটির মতামলত পাওযা তে্ এিং 
েবমউবনটির সাইে সংক্রান্ত উলবেগ বিললেষণ 
েলর থেখা থগলছ, প্রায ৩৬% মানুষ সরুক্া 
থেযাে িা সরুক্া ঢাে বনলয বনলজলের আশঙ্া 
প্রোশ েলরলছন। বিলশষ েলর জেুাই মালস রখন 
িাংোলেলশও িষ্চার প্রিাি থিবশ বছে, থস সমলয পাওযা 
মতামতগুলোলত সরুক্া থেযাে ও সরুক্া ঢালের বিষযটি 
অন্ সমলযর থরলয অলনে থিবশ েলর এলসলছ। েবমউবনটির 
এই মানলষরা তালের থশল্ার ক্বতগ্রস্থ হওযার িয পালছেন। 
এছাডা িূবম্স ও মাটির ক্য থেলে থশল্ারগুলোলে আরও 
সরুবক্ত েরার জন্ থেউ থেউ িাডবত বেছু িাবের ি্াগ ও 
িঁালশর জন্ও অনুলরা্ েলরলছন।
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েবমউবনটির মতামত থেলে পাওযা তলে্র 
পবরসংখ্ানগতিালি (েবজবস্টে বরলগ্রশন)* বিললেষণ 
েলর থেখা থগলছ, নারীলের সাইে সংক্রান্ত সমস্া 
তুলে ্রার সম্ািনা পরুুলষর তুেনায বতন গুন থিবশ। 
এমনবে সরুক্া থেযাে বিষলযও নারীলের উলবেগ তুলে 
্রার সম্ািনা পরুুষলের তুেনায ২.৬ গুন থিবশ।

েবমউবনটির সালে সাক্াৎোলরর সময মানুষ 
বিস্াবরতিালি িলেলছন থর, বেিালি তালের 
থিৌগবেে অিস্থান (বিলশষত পাহাডী অঞ্চলে রারা 
িাস েরলছন) ও অবতবরতি িৃষ্টিপাত তালের সাইে-
সপেবে্চ ত সমস্াগুলোলে গুরুতর েলর তুেলছ। 
তারা আলরা জাবনলযলছন, িত্চ মালন মহামারীর োরলণ 
নতুন সাইে থমরামত িা বনম্চাণ েরলত আলরা থিবশ 
সময োগলছ, রা তালের েেু্চশালে েীর্চাবযত েরলছ।

* বরলগ্রলসন মলডলে সাইে সংক্রান্ত সমস্ালে অ্ীন রেে ও থজন্ারলে স্া্ীন রেে 
বহলসলি ি্িহার েলর েবজবস্টে বরলগ্রসন েরা হলযলছ। ৫% স্র েক্ণীয।

 রন রন িৃষ্টির োরলণ 
িূবম্স আলরা থিবশ হলছে।”

– থরাবহঙ্া নারী, ২১, ে্াপে ১৪

এই অংশগ্রহণোরী জানান, পাবন সংগ্রহ, ে্াট্রিন 
িালগাসেখানা ি্িহার, বরবেত্সা থেল্রে রাওযা 
এিং/অেিা ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহ েরার জন্ তালের 
বনযবমত রলরর িাইলর থরলত হয। আর এসি োলজ 
রখনই তারা িাইলর রান ক্বতগ্রস্থ রাস্া, িাঙা 
বসঁবড, অনুপরুতি পয়ঃবনষ্াশন ি্িস্থা, েিু্চে িঁা্ 
িা অনুপরুতি সরুক্া থেযাে বনলয নানান সমস্ার 
মলুখ পলডন। এই অংশগ্রহণোরী আলরা জানান থর, 
বশশু, িযষ্ ি্বতি ও গি্চ িতী নারীলের থক্লত্র এই 
সমস্াগুলোর ঝঁুবে আরও থিবশ।

ইলের ততবর রাস্াগুলো 
অল্প সমলযই ক্বতগ্রস্থ 
হয এিং বনযবমত 
থমরামত প্রলযাজন
েবমউবনটির সেস্রা জাবনলযলছন, ে্ালপের রাস্াগুলোর থিবশরিাগই বনলর 
মাটি এিং তার উপর ইলের এেটি স্র বেলয ততবর েরা। ইলের বনলর থোলনা 
বসলমলন্র স্র না োোয িারী িৃষ্টিপালতর োরলণ ইেগুলো রাস্ার পালশর 
থরেলন বগলয পলড। এ োরলণ রাস্া েে্চমাতি হলয রায এিং জনসা্ারলণর 

রোরেলে িা্াগ্রস্ েলর।বিলশষত রখন তারা িারী থোলনা উপেরণ, থরমন: 
গ্াস বসবেন্ার, রালের িস্া িহন েরলত হয িা অসসু্থ োউলে বরবেত্সা 
থেল্রে বনলয থরলত হয তখন এই সমস্াটি আরও প্রেে হলয েঁাডায। তারা 
জাবনলযলছন, বসলমলন্র প্রলেপ থেওযা আলরা থেেসই ইলের রাস্া ততবর 
েরলে তালের জন্ উপোর হলি।

 িষ্চা থমৌসলুম অবতবরতি িৃষ্টিপালত 
আমালের রাস্াগুলো থিঙ রালছে।”

– থরাবহঙ্া নারী, ২৬, ে্াপে ১৩

েবমউবনটির মানুলষর িলেলছন, ে্াপেগুলোলত পাহালডর উপলর এমন অলনে 
জাযগা আলছ, থরখালন িালো থোলনা রাস্া থনই। এছাডা এসি জাযগায এমন 
বেছু গবে পে আলছ থরগুলো খিু সরু এিং উঁরু-বনরু। �লে এসি জাযগায 
থোলনা রানিাহন বনলয রাওযা রায না এিং বনবে্চ ষ্ট থোলনা জাযগায রাওযার 
জন্ েখনও েখনও অলনে সময ্লর হঁােলত হয। এছাডা তারা আরও 
জানান থর, রালতর থিো এসি জাযগায হঁাোর সময বপছলে পলড ি্ো 
পাওযার িয োলে িলে তালেরলে িাডবত সতে্চ তা অিেম্বন েরলত হয।
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বিবিবস বমবডযা অ্ােশন এিং ট্ান্সলেেস্চ উইোউে িড্চ াস্চ বমবেত িালি থরাবহঙ্া সংেলে ক্বতগ্রস্ 
জনসা্ারলণর োছ থেলে মতামত সংগ্রহ েরা এিং থসগুলো সংেবেত েরার োজ েরলছ। এই 
সংবক্প্ত প্রবতলিেনটির উলদেশ্ হে বিবিন্ন বিিাগগুলোলে থরাবহঙ্া এিং আশ্রযোতা (িাংোলেশী) 
সম্প্রোলযর থেলে পাওযা বিবিন্ন মতামলতর এেটি সংবক্প্ত বিিরণ থেওযা, রালত তারা জনলগাষ্ঠীগুলোর 
রাবহো এিং পছন্দ-অপছলন্দর বিষযটি বিলিরনা েলর ত্রালণর োজ আরও িালোিালি পবরেল্পনা 
এিং িাস্িাযন েরলত পালর।

এই োজটির জন্ অে্চ সরিরাহ েলরলছ ই.ইউ বহউম্াবনলেবরযান এইড এিং ইউলে বডপাে্চলমন্ �র 
ইন্ারন্াশনাে থডলিেপলমন্।

‘রা জানা জরুবর’ সপেলে্চ  আপনার থরলোলনা মন্তি্, প্রশ্ন অেিা মতামত, info@cxbfeedback.org 
ঠিোনায ইলমইে েলর জানালত পালরন।

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

বেশ কিছু জায়গায়, 
কেশশষত পাহাড়ী 
এলািাগুশলাশত যথাযথ 
কিকঁড থািা প্রশয়াজন

েবমউবনটির বেছু মানুষ জাবনলযলছন, থরলহতু তারা এেটি পাহাডী 
এোোয োলেন, িৃষ্টির পাবনলত তালের পালয হঁাোর পে বপবছেে 
হয রায। । এছাডা খাডা পাহাড থিলয ওঠা-নামার জন্ উপরুতি 
বসঁবডরও প্রলযাজন রলযলছ। আিার বেছু বেছু জাযগায বসঁবড 
োেলেও, সাম্প্রবতে িৃষ্টিপালত তার অব্োংশই নষ্ট হলয থগলছ। 
বসঁবড এলেিালরই না োো িা ক্বতগ্রস্থ হলয পডায মানুষজন 
রোরে েরলত সমস্ায পডলছন। বিলশষত গ্াস বসবেন্ালরর মলতা 
িারী বেছু বনলয ওঠা-নামার সময তালেরলে থিবশ সমস্ায পডলত 
হলছে। বেছু জাযগায মানুষ বনজ উলে্ালগ নতুন বসঁবড িা ক্বতগ্রস্থ 
বসঁবড থমরামত েলর বনলযলছন। এসি থক্লত্র তারা বরবে� থসন্ার 
থেলে পাওযা রাে িা ডালের ি্াগ িাবে বেলয িবত্চ  েলর থসগুলোলে 
রোরলের বসঁবডর ্ালপ ি্িহার েরলছন।

গি্চ ািস্থায নারীরা েিু্চে হলয পলডন। �লে খাডা বসঁবড উঠা-নামা 
েরলে তারা অসসু্থ হলয পডলত পালরন িলে থরাবহঙ্া নারীরা তালের 
উলবেলগর েো জাবনলযলছন।

 আবম থর পাহালড োবে থসখালন থোলনা বসঁবড থনই। �লে 
খাডা এোো বেলয ওপলর ও বনলর গ্াস বসবেন্ার িহন েরা 
েষ্টের হলয েঁাবডলযলছ। আমালে খাবে বসবেন্ার হালত েলর 
নামলত হয এিং গ্াস িবত্চ  বসবেন্ার বনলয ব�রলত হয।”

– থরাবহঙ্া পরুুষ, ২৫, ে্াপে ১৩

 আবম এেজন গি্চ িতী নারী। টিো বনলত রাওযার সময 
বসঁবড ি্িহার েরলে আমার অসসু্থ থিা্ হয এিং মাো ি্ো 
েলর।”

– থরাবহঙ্া নারী, ২৬, ে্াপে ১৩

িরুক্া বেয়াল, অনপুশযাগ়ী 
কনষ্াশন ে্যেস্া এেং 
রাশতর বেলা আশলার 
অভাে কনশয় উশবেগ রশয়শছ

সাক্াৎোর প্রোলনর সময থরাবহঙ্া েবমউবনটির মানুষ, অনুপলরাগী 
বনষ্াশন ি্িস্থা, িূবম্স প্রবতলরা্ েরার মলতা রোরে সরুক্া 
থেযালের অিাি, অোর্চের থসতু এিং তালের ে্ালপে আলোে 
স্ল্পতার েো উললেখ েলরলছন।

থসই সালে তারা আলরা জানান থর, তারা মাবঝ এিং সাইে ম্ালনজলমন্ 
িোবন্যারলের সাইে সংক্রান্ত উলবেগ সপেলে্চ  জাবনলযবছলেন। 
বেন্তু, িত্চ মালনর মহামারী পবরবস্থবতলত সমস্ার সমা্ান থপলত থেবর 
হলছে। তাই পবরবস্থবত থমাোলিোয েখলনা েখলনা েবমউবনটির 
মানুষ বনলজরাই রঁাো উঠিলয বনলজলের সাইেগুলো ততবর িা থমরামত 
েরলত োজ েরলছন।

 রালত িাবত না োোয থর থেউ পাহাড থেলে পলড 
থরলত পালর। অন্ধোলরর োরলণ আমরা রালতর থিো ে্াট্রিলন 
রাওযার সময িলয োবে।”

– থরাবহঙ্া নারী, ২৬, ে্াপে ১৪

 বেছু সাইলের সমস্া এে িছর ্লর এিালিই আলছ। 
আর িত্চ মালন বিলশষত থোবিড-১৯ এর োরলণ, বনম্চাণ োলজ 
থোলনা অগ্রগবত থেখা রালছে না।”

– থরাবহঙ্া পরুুষ, ২০, ে্াপে ১৪
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