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িাংলায়েয়ে অিস্ানরত ররানিঙ্া সম্প্রোয়ের মানুষজয়নর ময়্যে 
পানন িযেিিার করার নিষেটি অনযেতম প্র্ান উয়বেয়গর কারণ নিয়সয়ি 
রেখা নেয়েয়ে। ননকটতম পাননর উৎয়সর েরূত্ব ননয়ে অনিয়�ায়গর 
পনরমান েেৃযেমান িায়র িৃনধি রপয়েয়ে। ২০১৮ সায়লর নিয়সম্বর মায়স 
পাওো পানন নিষেক সকল মতাময়তর ময়্যে পাননর উৎয়সর েরূত্ব 
সংক্ান্ত মতামত নেল ৭৭%, �া িেয়রর নিগত মাসগুয়লার তুলনাে 
অয়নক রিনে।

র�াকাস েল আয়লাচনাে ররানিঙ্ারা নিেেিায়ি জাননয়েয়েন র�, 
�খন তারা নলকূপ রথয়ক পানন সংগ্রি করয়ত পায়রন না তখন তারা 
ননকটতম জলােে িা প্রাকৃনতকিায়ি সষৃ্ট ঝণ্াে পানন সংগ্রি করয়ত 
�ান। এই নলকূয়পর অিাি ও পাননর উৎয়সর েরূত্ব িৃনধি, এ সংক্ান্ত 
মতামত িঠাৎ রিয়ে �াওোর কারন িয়ত পায়র। গুণগত নিয়লেষণ 
ননয়ে্ে কয়র র�, প্র্ানত েটুি কারয়ণ, পয়ূি্ র�সি নলকূপ িযেিিার 
করা র�ত তা এখন িযেিিার করা �ায়ছে না:

পানির উৎসগুল�ার ব্যবহার নিলে আশ্রেদাতা 
সম্প্রদালের থেলে বাধা বাড়লে

অয়নক ররানিঙ্া জনগণ আশ্রেোতা সম্প্রোয়ের সয়ঙ্ িাগািানগ 
কয়র গিীর নলকূপ িযেিিার কয়রন। তারা জাননয়েয়েন আয়গর 
তুলনাে তারা আশ্রেোতা সম্প্রোয়ের পক্ষ রথয়ক রিনে সমসযোর 
ময়ুখামনুখ িয়ছেন। নকেু নকেু জােগাে, আশ্রেোতা জনয়গাষ্ঠী 
নলকূয়পর পানন রতালার প্র্ান �ন্ত্রপানত সনরয়ে ররয়খ ররানিঙ্ায়ের 
নলকূপ িযেিিার করয়ত িা্া নেয়ছেন। এোোও নিনিন্ জােগাে 
পানন আনয়ত রগয়ল তায়ের সায়থ খারাপ িযেিিার করা িে িয়ল 
ররানিঙ্ারা জাননয়েয়েন।

 পানি প্াপ্যতার সমে েলম যাওো

ররানিঙ্ারা জাননয়েয়েন পাননর উৎসগুয়লা স্াপয়নর পয়র নেয়ন 
েইুিার ২-৩ ঘন্া প�্ন্ত পাননর পাম্প রখালা থাকয়তা। নকন্তু নিয়সম্বর 
রথয়ক এই সমে কয়ম নেয়ন একিার ১-১.৫ ঘন্া রখালা থায়ক। 
িুক্তয়িাগীরা জাননয়েয়েন তায়ের পনরিায়রর প্রয়োজন (খাওোর 
পানন, রান্ার পানন, কাপে র্াো, রগাসল করা এিং পেননষ্ােয়ন 
িযেিিায়রর জনযে) অনু�ােী পানন সংগ্রয়ির জনযে এই সমে �য়থষ্ট 
নে। তারা আয়রা জাননয়েয়েন র�, নলকূয়পর সাময়ন তায়েরয়ক 
লম্বা লাইয়ন অয়পক্ষা করয়ত িে, এিং কখয়না কখয়না পানন আনয়ত 
�াওো, ন�য়র আসা, লাইয়ন োাঁোয়না ও পানন সংগ্রি করা, এই 
সি নমনলয়ে তায়ের দেননক প্রাে নতন ঘন্া সমে রলয়গ �াে। �নে 
পাননর টযোংক িনত্ না িে, আর পাননর চাপ �নে �য়থষ্ট রিনে না 
থায়ক তািয়ল পাননর পাত্র িনত্ করয়ত এর রচয়েও রিনে সমে 
লাগয়ত পায়র। রলায়করা আয়রা জাননয়েয়েন র� তারা রিনে পানন 
জনময়ে রাখয়ত পায়রন না কারণ িালনত, কলনস (পানন রাখার পাত্র) 
আর গামলার অিাি রয়েয়ে। কখয়না কখয়না তারা পানন সংগ্রি ও 
জনময়ে রাখার জনযে একই পাত্র িযেিিার কয়রন।

পানন সংগ্রয়ির জনযে �খন পনরিায়র রকান পরুুষ সেসযে 
থায়ক না আর �খন তায়ের পানন জমা কয়র রাখার 

জনযে �য়থষ্ট পাত্র থায়ক না তখন নারীরা অয়নক রিাগানন্তর 
নেকার িন।”

– নারী, ১৮

জলােে এিং প্রকৃনতক িায়ি সষৃ্ট ঝণ্ার উপয়র 
ননি্রতা রিয়ে �াওোর কারয়ণ পানন-িানিত ররায়গর 
ঝঁুনকর পাোপানে নকেু পনরিায়রর খরচও রিয়েয়ে। 
অংেগ্রিনকারী নারীরা উয়লেখ কয়রয়েন, �নে পানন 
সংগ্রয়ির জনযে ঘয়র পরুুষ না থায়ক তািয়ল তারা পানন 
আনার জনযে অনযে রলাক নকংিা নেশুয়ের টাকা রেন।

�নেও নারীরাই রিনের িাগ সমে পানন ননয়ে উয়বেগ প্রকাে কয়রন 
তারপরও নারী ও পরুুষ উিয়েই পানন ননয়ে েনুচিন্তাগ্রস্। তয়ি পানন 
সম্পনক্ত সমসযোগুয়লা উত্াপয়নর রক্ষয়ত্র নারী ও পরুুষয়ের ময়্যে 
েেৃযেমান পাথ্কযে লক্ষযে করা �াে। পায়ের নচয়ত্র রেখা �াে, পানন ননয়ে 
মতামত রেো নারীয়ের ৪০ েতাংে ঘর রথয়ক পাননর উৎয়সর েরূত্ব 
সংক্ান্ত নিষেটি উত্াপন কয়রয়েন, �া একই নিষয়ে পরুুষয়ের 
মতাময়তর তুলনাে অয়নক রিনে। এটা সম্ভিত নারী ও পরুুয়ষর 
কায়ে গ্রিনয়�াগযে েরূত্ব কয়তাটুকু তা অনু্ািয়নর পাথ্কযে ননয়ে্ে 
কয়র। র�য়িতু নারীরা ঘয়রর িাইয়র নগয়ে পানন সংগ্রি করার জনযে 
রিারকা পোর প্রয়োজন অনুিি করয়ত পায়রন, আিার পানন সংগ্রি 
করয়ত �াওোর সমে িে নেশুয়ের ঘয়র ররয়খ অথিা তায়ের সয়ঙ্ 
ননয়ে পয়ুরা পথ আসা-�াওো করয়ত িে, তাই পরুুয়ষর রচয়ে নারীর 
জনযে পাননর উৎয়সর েরূত্ব অয়নক গুরুত্বপণ্ূ নিষে িয়ল নিয়িনচত 
িয়ত পায়র, �া এই সংক্ান্ত মতাময়তর নিয়লেষয়ণ প্রনতেমান িে।

ি�েূলপর সংখ্যা েলম যাওোে 
পানির চানহদা থমটালত মািুষ 
নবেল্প উপাে খুঁজলে

সতূ্র: এই নিয়লেষণটি জলুাই থেকে ডিকেম্বর ২০১৮ 
সমেকায়ল, ে্াম্প নম্বর ১ই, ২, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮, ১৩, ১৪, 
১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২৩ এবং ২৪ (N=১৫৪৩) রথয়ক, আইওএম 
এিং এডেএফ বোরা সংগৃিীত জনয়গাষ্ঠীর মতামত-এর ওপর 
নি নত্ত কয়র দতনর করা িয়েয়ে। এই সমসযোগুয়লা সম্পয়ক্ নিেে 
জানার জনযে ২০ জানুোনর ২৪ নম্বর কযোয়ম্প েলগত আয়লাচনার 
(এ�নজনি) আয়োজন করা িে।

িচ� ১: জলুাই েথেক পািন িবষয়ক উে�গ (N=১৫৪৩)

পািনর সংকট (পান করার জন্য এবং গৃহ�ািলর কােজ ব্যবহােরর জন্য)
গভীর নলকূপ িবষয়ক সমস্যা�েলা
(অপযৰ্া� ও ন� গভীর নলকূপ)
ঘর েথেক পািনর উৎস অেনক দেূর
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িচ� ২: নারী ও প�ুেষর মেধ্য পািন-স�িকৰ্ ত অিভেযাগ

নারী (িভত=৮৫১)
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গ্যাস নসন�ন্ার নবতরণ 
সলত্ত্বও রান্ার জ্া�ািী 
এখলিা এেটি প্ধাি 
আশঙ্ার নবষে
কযোয়ম্প আসার পর রথয়কই ররানিঙ্া সম্প্রোয়ের জনযে রান্া করা, 
নিয়েষিায়ি জ্ালানী কাঠ সংগ্রি করা ননয়ে নিনিন্ সমসযো একটি 
প্র্ান আেঙ্ার নিষে নেল এিং এখয়না আয়ে। এই সমসযো সমা্ায়ন 
সািা�যে করার জনযে ২০১৮ সায়লর আগস্ট মায়স ত্রাণ সংস্াগুয়লা 
গযোস নসনলন্ার নিতরণ করা শুরু কয়র। এোোও ত্রাণ নিতরয়ণর 
অংে নিয়সয়ি নকেু সংস্া জ্ালানী কাঠও সরিরাি করয়ে।

তয়ি, এই উয়েযোগগুয়লা সয়ত্ত্বও এখয়না ররানিঙ্া জনয়গাষ্ঠীর জনযে 
জ্ালানী কায়ঠর অিাি আেঙ্ার একটি প্র্ান নিষে। রশ্রাতা েয়লর 
র� অংেগ্রিণকারীরা এই সমসযোটি তুয়ল ্রয়েন তায়ের সংখযো 
ক্মে িােয়ে এিং এর ময়্যে ২০১৯ সায়লর জানুোনর মায়স রশ্রাতা 
েয়লর সিয়চয়ে রিনে সংখযেক অংেগ্রিণকারী (২২%) জ্ালানী 
কায়ঠর সমসযোর কথা জাননয়েয়েন (নীয়চর গ্রা�টি রেখনু)। র�াকাস 
েয়লর অংেগ্রিণকারীরা এই নিষেটির ওপয়রও রজার নেয়েয়েন র� 
তারা নিনিন্ র�ারায়ম এননজও’রের সায়থও জ্ালানী কাঠ পাওোর 
সমসযো ননয়ে আয়লাচনা কয়রয়েন। কনমউননটির সংিােোতায়ের 
সংগৃিীত মতামত রথয়ক আয়রা জানা �াে র�, ররাজ রান্ার জনযে 
তারা র� নিনিন্ ্রয়ণর জ্ালানী িযেিিার কয়রন রসগুয়লা ননয়েও 
ররানিঙ্া জনয়গাষ্ঠীর ময়্যে রিে নকেু আেঙ্া রয়েয়ে।

জ্ালানী পাওো এিং িযেিিার ননয়ে িত্মান আেঙ্াগুয়লার ময়্যে 
রয়েয়ে:

• জ্ালানী কায়ঠর অিাি

• পািাে রথয়ক জ্ালানী কাঠ সংগ্রি করার সমে 
স্ানীে িাংলায়েেীয়ের সায়থ নিয়রা্

• কাঠ জ্ানলয়ে রান্ার সমে অনতনরক্ত র্ঁাো দতনর 
িওোর কারয়ণ ররানিঙ্ায়ের ননয়জয়ের ময়্যে কলি

• গযোস নসনলন্ার নরন�ল ননয়ে সমসযো

রান্া সংক্ান্ত মতাময়তর অন্কাংেই জ্ালানী কাঠ সংগ্রি করার 
সমসযো ননয়ে নেল। গযোয়সর চুলা িা গযোস নসনলন্ায়রর চানিো ননয়ে 
খিু কম মতামত জানায়না িয়েয়ে। এ রথয়ক রিাঝা �াে, এমননক 
র� ব্লকগুয়লায়ত চুলা ও নসনলন্ার নিতরণ করা িয়েয়ে রসখায়নও 
সরিরায়ি নকেু খামনত আয়ে িা জনয়গাষ্ঠীর ময়্যে এমন ্ারণা 
রয়েয়ে র� তায়ের চানিো অনু�ােী প�্াপ্ত পনরমায়ণ সরিরাি করা 
িয়ছে না।

র� পনরিারগুয়লা গযোস পাে তায়ের জ্ালানী কাঠ রেো িে না, অথ্াৎ 
সমেমত গযোয়সর নরন�ল না রপয়ল এখয়না রসই পনরিারগুয়লায়ক 
আয়গর ময়তাই জ্ালানী কাঠ িা অনযোনযে োিযে উপাোন সংগ্রি করয়ত 
িে। তয়ি, র� পনরিারগুয়লা রকায়না গযোয়সর চুলা পােনন এিং এখয়না 
জ্ালানী কাঠ পায়ছেন তারা িয়লয়েন র� তায়েরয়ক র� পনরমাণ 
জ্ালানী কাঠ রেো িে তা ৭-১০ নেয়নর ময়্যে সম্পূণ্িায়ি রেষ িয়ে 
�াে, র� কারয়ণ মায়সর িানক নেনগুয়লার জনযে তায়েরয়ক লাকনে িা 
অনযোনযে নিকল্প জ্ালানী খুঁয়জ ননয়ত িে।

এয়কিায়র শুরু রথয়কই আমরা রান্া ননয়ে েনুচিন্তাে 
নেলাম। রান্া করার জনযে আমরা লাকনে সংগ্রি 

করতাম তয়ি এখন তা আর পাওো �ায়ছে না। আর ত্রাণ 
নিয়সয়ি রকউ লাকনে নেয়ছে না, তাই আমায়ের নেশুরা পাতা ও 
প্ানস্টক সংগ্রি কয়র আয়ন �া আমরা রান্ার কায়জ িযেিিার 
কনর। তয়ি এয়ত অনতনরক্ত পনরমায়ণ র্ঁাো দতনর িে এিং 
আমরা িায়লািায়ি রান্া করয়ত পানর না। আমরা এই সমসযো 
ননয়ে অসংখযেিার অনিয়�াগ জাননয়েনে।”

– নারী, ২৫, েযোমলাপরু

মায়স আমরা ১ রথয়ক ৪ জন রলায়কর জনযে এক িযোগ 
জ্ালানী কাঠ পাই নকন্তু ওগুয়লা পঁাচ রথয়ক েে নেয়নর 

ময়্যে রেষ িয়ে �াে...রান্ার জনযে আমায়ের অনতনরক্ত জ্ালানী 
কাঠ নকনয়ত িে।”

– পরুুষ, ৩৬, কযোম্প ২ই

িাল িা রতয়লর ময়তা ত্রাণ সামগ্রী নিনক্ িা নিননমে কয়র জ্ালানী 
কাঠ রকনা খিুই সা্ারণ ঘটনা। এক আঁটি জ্ালানী কায়ঠর োম 
প্রাে ১৫০ টাকা এিং তায়ত পঁাচ িা েে সেয়সযের একটি পনরিায়রর 
েইু রথয়ক নতন নেন চয়ল। জ্ালানী কাঠ সংগ্রি কয়র আনার জনযে 
রকায়না পরুুষ রনই এমন নারী-প্র্ান পনরিায়র জ্ালানী কাঠ রকনাই 
একমাত্র উপাে। জ্ালানী কাঠ নকনয়ত তায়েরয়ক তায়ের ত্রাণ সামগ্রী 
র�মন রতল িা িায়লর নকেু অংে নিনক্ কয়র নেয়ত িে। মায়ঝ মায়ঝ 
তারা নিকল্প জ্ালানী নিয়সয়ি শুকয়না পাতা িযেিিার কয়রন।

এোোও মানুষ জাননয়েয়েন র� জ্ালানী কাঠ রজাগাে করয়ত 
তায়ের েয়ূরর পািায়ে র�য়ত িে। পরুুষরা সা্ারণত জ্ালানী কাঠ 
সংগ্রয়ির জনযে পািায়ে �াে, কখনও কখনও নারী এিং ১০ িেয়রর 
রিনে িেসী নেশুরা তায়ের সায়থ র�াগ রেে। এটা ঝঁুনকর কাজ 
কারণ প্রােেই স্ানীে িাংলায়েেী সম্প্রোয়ের সায়থ সম্পে-সংস্ান 
ননয়ে নিয়রা্ দতনর িে, এিং স্ানীে জনগণ সা্ারণত ররানিঙ্ায়ের 
তায়ের এলাকাে জ্ালানী কাঠ সংগ্রি করয়ত রেখয়ল নচৎকার 
কয়র গানলগালাজ কয়রন। পনরয়িেগত কারয়ণ িাংলায়েে সরকার 
জ্ালানী কাঠ সংগ্রি করায়ক রকায়নািায়িই সমথ্ন কয়র না এিং 
ররানিঙ্ারা িয়লন র� ্ রা পেয়ল সরকায়রর িন নিিায়গর কম্কত্ারা 
তায়ের কাঠ কাটার সি সরঞ্াম এিং জ্ালানী কাঠ িায়জোপ্ত কয়র 
রনন। মানুষ জাননয়েয়েন র� এই ্রয়নর পনরনস্নত এোয়নার জনযে 
তারা সা্ারণত েে িা পয়নর জয়নর েয়ল কাঠ সংগ্রি করয়ত �ান।

আমরা জ্ালানী কাঠ আনয়ত পািায়ে �াওোর সমে 
েল রিঁয়্ �াই �ায়ত নিপয়ে পেয়ল আমরা এয়ক 
অপরয়ক সািা�যে করয়ত পানর।”

– পরুুষ, ২৭, োমলাপরু

জ্ালানী সংগ্রি সংক্ান্ত সমসযো ও নিপয়ের পাোপানে ররানিঙ্ারা 
কাঠ জ্ানলয়ে রান্া করয়ল র� র্ঁাো দতনর িে তায়ত শ্াস রনো েষু্র 
িয়ে ওঠার কথা জাননয়েয়েন এিং র�য়িতু ব্লয়কর ঘন জনিসনতয়ত 
র্ঁাো সিয়জই অনযোনযে ঘয়রও েনেয়ে পয়ে তাই তা সম্প্রোয়ের ময়্যে 
অোনন্তর কারণ িয়ে ওয়ঠ।

সতূ্র: ২০১৮ সায়লর অয়্াির রথয়ক ২০১৯ সায়লর জানুোনর মায়সর ময়্যে আই.ও.এম ও এ.নস.এ� আয়োনজত ১,৩০৮টি রশ্রাতা েয়লর 
আয়লাচনাে প্রাে ২৭,০০০ অংেগ্রিণকারীর কাে রথয়ক প্রাপ্ত মতামত। কযোম্প নম্বর ১ই, ২, ৩, ৯, ১০, ১৪, ১৯, ২০, ২২, ২৩, ২৪ এিং ২৫ 
রথয়ক মতামত সংগ্রি করা িয়েনেল। এোোও ৫ রথয়ক ১৭ জানুোনরর ময়্যে ২০ জন কনমউননটির প্রনতয়িেক এিং একজন ন�িিযোক 
মযোয়নজার রকায়িা কায়ল্ অযোয়পর মা্যেয়ম কযোম্প নম্বর ১ই, ১িনব্লউ, ২ই, ২িনব্লউ, ৩, ৪, এিং ৪-এক্সয়টনেন রথয়ক মতামত সংগ্রি 
কয়রয়েন। ররানিঙ্া জনয়গাষ্ঠীর প্র্ান আেঙ্া এিং প্রশ্নগুয়লা তুয়ল ্রার জনযে রমাট ৪১৫টি কয়থাপকথন নিয়লেষণ করা িয়েয়ে �ার ময়্যে ৭% 
কয়থাপকথন জ্ালানী সংক্ান্ত নেল। এোো, এই আেঙ্াগুয়লার অন্তনন্নিত কারণগুয়লা আয়রা িায়লািায়ি রিাঝার জনযে ২৩ নম্বর কযোয়ম্প 
েলগত আয়লাচনার (এ�নজনি) আয়োজন করা িে।

িচ�১: েরািহ�া জনেগা��র �ধান আশ�া�িল,
অে�াবর ২০১৮ েথেক জানুয়াির ২০১৯ (N=১৩০৮)
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িচ�২: ে�াতা দল�েলােত �ালানী কােঠর অভাব
স�েকৰ্  জানােনা অিভেযাগ
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নিনিনস নমনিো অযোকেন, ইন্ারননউজ এিং ট্ান্সয়লটস্ উইোউট িি্াস্ নমনলতিায়ি ররানিঙ্া সংকয়ট 
ক্ষনতগ্রস্ জনসা্ারয়ণর কাে রথয়ক মতামত সংগ্রি করা এিং রসগুনল সংকনলত করার কাজ করয়ে। 
এই সংনক্ষপ্ত প্রনতয়িেনটির উয়দেেযে িল নিনিন্ নিিাগগুনলয়ক ররানিঙ্া এিং আশ্রেোতা (িাংলায়েেী) 
সম্প্রোয়ের রথয়ক পাওো নিনিন্ মতাময়তর একটি সংনক্ষপ্ত নিিরণ রেওো, �ায়ত তারা জনয়গাষ্ঠীগুনলর 
চানিো এিং পেন্দ-অপেয়ন্দর নিষেটি নিয়িচনা কয়র ত্রায়ণর কাজ আরও িায়লািায়ি পনরকল্পনা 
এিং িাস্িােন করয়ত পায়র।

এই কাজটি আই.ও.এম, জানতসংঘ অনিিাসন সংস্ার সিয়�ানগতাে করা িয়ছে এিং এটির জনযে 
অথ্ সরিরাি কয়রয়ে ই.ইউ নিউমযোননয়টনরোন এইি এিং ইউয়ক নিপাট্য়মন্ �র ইন্ারনযোেনাল 
রিয়িলপয়মন্।

'�া জানা জরুনর' সম্পয়ক্ আপনার র�য়কায়না মন্তিযে, প্রশ্ন অথিা মতামত, info@cxbfeedback.org 
ঠিকানাে ইয়মইল কয়র জানায়ত পায়রন।

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

গ্যালসর চু�া এই সমস্যা সমাধালি সাহায্য েরলে– তলব থসটা নিলেও সম্প্রদালের উলবেগ রলেলে

কাঠ জ্ালায়নার কারয়ণ র� সমস্ পনরয়িে ও স্াস্যে 
সংক্ান্ত আেঙ্া থায়ক রসগুয়লা সমা্ান করার জনযে 
২০১৮ সায়লর প্রথম েে মাস রথয়ক রিনেরিাগ কযোম্প 
জয়ুে গযোস নসনলন্ার নিতরণ করা িয়ছে। নকন্তু সম্প্রোয়ের 
�ারা গযোস নসনলন্ার রপয়েয়েন তায়ের অয়নয়কই িয়লয়েন 
র� নরন�ল করার রকায়না নননে্ষ্ট সমেসচূী না থাকাে এিং 
গযোয়সর রটায়কন পাওোর িযেিস্া ননয়ে নিভ্ানন্তর কারয়ণ 
তারা খািার রান্া করার জনযে প্রয়োজনীে জ্ালানী 
পায়ছেন না।

নকেু ররানিঙ্া জাননয়েয়েন র�, তায়ের রান্া করার জনযে 
কখয়নাই গযোস নসনলন্ার রেো িেনন এিং �তনেন �ািৎ 
তারা িাংলায়েয়ে আয়েন, তারা সি খািার রান্া করার 
জনযে জ্ালানী কাঠ নিতরণ এিং জ্ালানী সংগ্রি করার 
ওপর ননি্র করয়েন।

আমরা প্রাে ৩ মাস ্য়র জ্ালানী কাঠ 
পাইনন, এটা আমায়ের জনযে একটা িে 

সমসযো। কাঠ নিতরণকারীরা আমায়ের সম্প্রোেয়ক 
িয়লয়েন র� আমায়ের নিতরণয়কন্দ্র িেল িয়েয়ে 
এিং আমরা অনযে একটা রকন্দ্র রথয়ক কাঠ সংগ্রি 
করয়ত পারি। আমরা রসখায়ন নগয়েনেলাম এিং 
নকেু পনরিারয়ক গযোয়সর চুলা রেো িয়েনেল, নকন্তু 
আমায়ের ব্লয়কর পঁাচটি পনরিার তানলকাে নেল না। 
আমরা ননয়জয়ের টাকাে কাঠ নকয়ন রান্া করনে 
এিং আমরা জানন না রকন আমায়ের কাঠ রেো 
িয়ছে না। আমরা নক ররানিঙ্া নই? এখন সি 
পনরিারয়ক গযোয়সর চুলা রেো িয়েয়ে, তয়ি ওই 
পঁাচটা পনরিারয়ক এখয়না চুলা রেো িেনন।”

– নারী, ৩১, কযোম্প ১ই

র�াকাস েয়লর রিনেরিাগ অংেগ্রিণকারী গযোয়সর চুলা 
এিং নসনলন্ার রপয়েয়েন, এিং তারা জায়নন র� তায়ের 
পনরিায়রর আকার অনু�ােী নননে্ষ্ট সমে পয়র তারা 
একটা নরন�ল পায়িন। সম্প্রনত গযোয়সর চুলা রপয়েয়েন 
এমন নারী অংেগ্রিণকারীরা অিেযে নরন�ল পাওোর 
আয়গ গযোস �ুনরয়ে রগয়ল কী িয়ি, তা ননয়ে েনুচিন্তাে 
আয়েন।

গযোস নিতরণ সম্পয়ক্ আয়রা নিস্ানরত মতামত রথয়ক 
এই নিষেটিও আয়রা পনরষ্ার িয়ে রগয়ে র� নসনলন্ার 
নরন�ল করার িযেিস্া ননয়ে �য়থষ্ট নিভ্ানন্ত রয়েয়ে। 
ব্লয়ক গযোস নরন�ল করার সনুননে্ষ্ট িযেিস্ার অিাি এিং 
গযোয়সর জনযে রকাথাে রটায়কন পাওো �ায়ি তা ননয়ে 
নিভ্ানন্ত থাকাে তা খািার রান্া করা ও খাওোর ওপয়রও 
রননতিাচক প্রিাি র�লয়ে।

এলনপনজ চুলা এিং নসনলন্ার নিতরণ করা শুরু করার পয়রও জ্ালানী কায়ঠর অিাি একটি অনযেতম 
অনিয়�াগ নিয়সয়ি উয়ঠ আসয়ে এিং এই অনিয়�াগ রিয়ে চয়লয়ে, �ার কারণ িয়ত পায়র:

 নিতরণ করা গযোয়সর পনরমাণ প�্াপ্ত নে রসই আেঙ্া এিং সম্প্রোয়ের ময়্যে এই ্ারণা র� পনরিায়রর 
সমস্ প্রয়োজনীেতা পরূয়ণর জনযে প�্াপ্ত পনরমায়ণ গযোস নিতরণ করা িয়ছে না।

 এলনপনজ সম্পয়ক্ সয়চতনতার অিাি এিং কীিায়ি েক্ষতার সায়থ এলনপনজ 
িযেিিার করয়ত িে রস সম্পয়ক্ জানা ও রিাঝার অিাি রয়েয়ে।

আমায়ের ব্লয়ক, একটি এননজও প্রাে েে মাস �ািত গযোয়সর চুলা নিতরণ 
কয়রয়ে। �ায়ের পনরিায়র সাত জন মানুষ রয়েয়ে তায়ের গযোস নসনলন্ার 

আট িার িেয়ল রেো িয়েয়ে, নকন্তু আমারটা একিারও িেলায়না িেনন। গযোস 
নসনলন্ায়রর রটায়কন নিতরয়ণর সমে, �খন আনম তায়ের কায়ে একটা রটায়কন 
চাইলাম, তারা িলল র� তায়ের তানলকাে আমার নাম রনই, তাই আনম রটায়কন পাি 
না। তারপয়র, আনম অন�য়স র�াগায়�াগ কয়রনেলাম এিং আমায়ক িলা িয়েনেল র� 
পয়রর িার আমায়ক একটি রটায়কন রেো িয়ি। এখন, অনযে আয়রকটা সংস্া 
নিতরয়ণর কাজ করয়ে। নতুন সংস্ার রলায়করা গযোস রটায়কন নিতরণ করয়ত 
এয়সনেল, নকন্তু আমায়ক এখনও রকায়না রটায়কন রেো িেনন। রটায়কন 
নিতরণকারীয়ের আনম �খন নজজ্াসা করলাম, তখন তারা আমায়ক তায়ের 
কম্কত্ার সায়থ রেখা করয়ত িলল। �খন আনম অন�য়স রগলাম, তায়ক পাওো 
�াে নন ...”

– পরুুষ, ৩৫, কযোম্প ৪
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