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অগ্নিকাণ্ড পরবর্তী পগ্রগ্থিগ্র্ 
সম্পরককে  গ্বরেষ বুরেটিন

 র�োাযার ন্িশাল কুডেলী জ্বলণ্ে। ভীত-সন্ত্রস্ত মানুে আতন্কিত িণ্য রারন্েণ্ক রেৌডাণ্ছে আর 
‘আগুন! আগুন! কণ্র ন্রৎকার করণ্ে। অণ্নণ্ক ন্নণ্জর জীিন িোারাণ্ত, পন্রিাণ্রর সেস্যণ্ের 
িোারাণ্ত এিং িাণ্ত কণ্র সিায-স�ন্ত্ত যা ন্কেু রনযা সম্ভি তাই ন্নণ্য েুটণ্ে। 

মানষুেরা তাষের উষবেগ প্রকাশ কষরষেন

এফন্জন্ি’রত অংশগ্রিণকারীরা এমনই সি েণৃ্শ্যর িণ্চনা 
করন্েণ্লন। রিন্শরভা� মানুেই িণ্লণ্েন রয, রজািণ্রর নামাণ্জর 
সময তারা আগুন রেখণ্ত িা আগুণ্নর কথা শুনণ্ত পান। নারী 
অংশগ্রিণকারীরা তখন িান্ডণ্ত নামাণ্জর প্রস্তুন্ত ন্নন্ছেণ্লন িা 
নামাজ পডন্েণ্লন এিং রিন্শরভা� পরুুে অংশগ্রিণকারীরাই 
কাণ্জর প্রণ্যাজণ্ন, ত্াণ সামগ্রী সংগ্রি করণ্ত িা মসন্জণ্ে নামাজ 
পডার জন্য িান্ডর িাইণ্র ন্েণ্লন।

 আমরা রারপাণ্শ শু�ু আগুন আর আগুন রেণ্খন্েলাম। 
এর ন্িরুণ্ধে েো াডাণ্নার রকাণ্না সণু্যা�ই ন্েল না। ররাণ্খর 
পলণ্কই রারন্েণ্ক আগুন েন্ডণ্য পণ্ড এিং সি ন্কেু পডুণ্ত 
থাণ্ক।”

– ররান্িঙ্া পরুুে, িযস ২২, ক্যা� ০৯

ন্কেু নারী অংশগ্রিণকারীরা প্রথণ্ম রভণ্িন্েণ্লন রয আগুন তাণ্ের 
িান্ডর কাণ্ে না। ন্কন্তু শীঘ্রই তারা িুঝণ্ত পাণ্রন রয এটি কত 
দ্রুত েন্ডণ্য পডণ্ে। তারা রারন্েক রথণ্ক আগুণ্নর তাপ অনুভি 
করন্েণ্লন এিং পন্রিাণ্রর সেস্যণ্ের সাণ্থ ন্নণ্য ঘর রথণ্ক রিন্রণ্য 
ন্নরাপে স্াণ্ন যাওযার ররষ্া করন্েণ্লন। আিার আগুন রারন্েক 
রথণ্ক ন্ঘণ্র থাকায রকউ রকউ ঘর রথণ্কই রির িণ্ত পাণ্রনন্ন। 
পণ্র পাডা-প্রন্তণ্িশীরা তাণ্েরণ্ক ন্নরাপে স্াণ্ন সণ্র রযণ্ত সািায্য 
কণ্র। ন্কেু পরুুে অংশগ্রিণকারী িণ্লণ্েন রয, িাতাণ্সর কারণ্ণ 
এিং প্রথম ন্েণ্ক েমকল িান্িনীর রকাণ্না েল রসখাণ্ন না থাকায 
আগুন দ্রুত েন্ডণ্য পণ্ড।

সাক্াৎকারোনকারীরা রযণ্িতু ন্নণ্জরাই অন্নিকাণ্ডের ন্শকার 
িণ্যণ্েন, তাই তারা রযসি সমস্যার মণু্খামনু্খ িণ্ছেন রসগুণ্লাও 
তারা িণ্চনা করণ্ত রপণ্রন্েণ্লন।

সতূ্: ন্তনটি ক্যাণ্� (ক্যা� ৯, ৮ িন্লিউ এিং ৮ ই) ভযািি 
অন্নিকাণ্ডের পর এ স�ণ্ক্চ  ররান্িঙ্া কন্মউন্নটির উণ্বে�গুণ্লা 
রিাঝার জন্য ন্িন্িন্স ন্মন্িযা অ্যাকশন �ত ৩১ মার্চ  ২০২১-এ 
ক্যা� ৮ ই এিং ক্যা� ১১ রত রারটি রফাকাস গ্রুপ আণ্লারনা 
(এফন্জন্ি) স�ন্ন কণ্র। এই এফন্জন্ি’রত ররান্িঙ্া 
কন্মউন্নটির ১৯ রথণ্ক ৬০ িের িযসী ১০ জন পরুুে এিং 
২০ রথণ্ক ৫০ িের িযসী ১০ জন নারী অংশ রনন। এোডা 
রবেছোণ্সিক ন্িণ্সণ্ি কাজ কণ্র এিং একই সাণ্থ অন্নিকাণ্ডে 
সাডা প্রোণ্ন সািায্য কণ্র এমন ৩৫ জন ররান্িঙ্া তরুণণ্ক 
ন্নণ্য ব্্যাক ইউন্নভান্স্চটির রসন্ার ফর ন্পস অ্যান্ড জান্টিস 
(ন্সন্পন্জ) এর �ণ্িেকরা �ত ৩১ মার্চ  অপর একটি রফাকাস 
গ্রুপ আণ্লারনার আণ্যাজন কণ্র। এই ন্নিন্ধটি ন্সন্পন্জ’র 
সিাযতায এিং ন্িন্িন্স ন্মন্িযা অ্যাকশন ও ট্ান্সণ্লটরস ্
উইোউট িিাস্চ কতৃ্চ ক ন্লন্খত একটি রযৌথ প্রকাশনা।
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আসন্ন বষকো ম�ৌসু� ও র�জারনর কাররে 
মেল্ার উপকররের জরুগ্র প্রর়াজনী়র্া

অংশগ্রিণকারীণ্ের অন্যতম প্র�ান একটি উণ্বে� ন্েল তাণ্ের 
রশল্ারগুণ্লার অিস্া, যার মণ্�্য ন্কেু ন্কেু পণু্ড োই িণ্য 
ন্�ণ্যন্েল। আিার রকউ রকউ আগুণ্নর কারণ্ণ তাণ্ের সি �রণ্নর 
�ৃিস্ালী সামগ্রী: টাকা, ন্িোনা, কম্বল, িান্লশ, রান্নার সরঞ্াম, ত্াণ 
সামগ্রী, রসালার ি্যাটান্র, লাইট, ফ্যান, �্যাস ন্সন্লন্ডার, জামা-কাপড 
এিং ন্সম কাি্চ  িান্রণ্যণ্েন।

অংশগ্রিণকারী পরুুে ও নারীণ্ের উভযই িণ্লণ্েন রয তারা 
িত্চ মাণ্ন তাণ্ের থাকার জন্য অস্াযী ন্কেু ি্যিস্া করা িণ্যণ্ে। 
তারা জান্নণ্যণ্েন, প্রথম ন্েণ্ক তারা প্রন্তণ্িশীণ্ের ঘণ্র আশ্রয 
ন্নণ্যন্েণ্লন। পরিততী সমণ্য আতিজ্চান্তক অন্ভিাসন সংস্া 
(আইওএম) রথণ্ক তারা িোাশ, ন্ত্পল, েন্ড, কম্বল এিং মােরুসি 
ন্িন্ভন্ন সিাযতা রপণ্যণ্েন। তণ্ি অংশগ্রিণকারীরা িণ্লণ্েন রয, 
অস্াযীভাণ্ি থাকার জন্য রেওযা এই জায�াগুণ্লাণ্ত তাণ্ের 
পন্রিার ন্নণ্য িসিাস করার মণ্তা পয্চাপ্ত জায�া রনই এিং এখাণ্ন 
জায�া ভা�াভান্� কণ্র থাকাও কঠিন। নারী অংশগ্রিণকারীরা 
িণ্লণ্েন রয রাণ্তর রিলা এই অস্াযী আশ্রযণ্কন্দ্রগুণ্লাণ্ত ঘণু্মাণ্ত 
তারা অন্নরাপে রিা� কণ্রন।

 আমাণ্ের জন্য নতুন রশল্ার ততন্রণ্ত কণ্তা সময 
লা�ণ্ি রস স�ন্ক্চ ত তথ্য আমাণ্ের জানা েরকার।”

– ররান্িঙ্া নারী, িযস ৫০, ক্যা� ৮ ই

অংশগ্রিণকারীরা তাণ্ের জন্য জরুন্র ন্ভন্ত্তণ্ত রশল্াণ্রর 
প্রণ্যাজনীযতার উপর রজার ন্েণ্যণ্েন। তারা জান্নণ্যণ্েন ঘরগুণ্লা 
পনুন্ন্চম্চাণ্ণর জন্য তাণ্ের পয্চাপ্ত পন্রমাণ িোাশ, ন্ত্পল, পন্লন্থন, 
েন্ড, িাতুন্ড, করাত এিং সংন্লিষ্ অন্যান্য ন্জন্নণ্সর প্রণ্যাজন। তারা 
িণ্লণ্েন, িসিাণ্সর জন্য তাণ্ের ন্নরাপে এিং ভাণ্লাভাণ্ি ন্নন্ম্চত 
একটি জায�া েরকার।

রমজান রযণ্িতু রণ্লই এণ্সণ্ে, তাই ঘর না থাকায সঠিকভাণ্ি 
নামাজ-ররাজা করণ্ত না পারার ন্িেণ্যও তারা উন্বেনি। পরুুে 
অংশগ্রিণকারীরা িণ্লণ্েন, যথাযথভাণ্ি নামাজ পডার জন্য 
মসন্জেগুণ্লা যণ্তা দ্রুত সম্ভি পনুন্ন্চম্চাণ করা জরুন্র। এোডা 
আসন্ন িে্চা রমৌসণু্ম অস্াযী আশ্রযণ্কন্দ্রগুণ্লাণ্ত থাকার ন্িেণ্যও 
তারা শন্কিত।

 রমজান আসণ্ে, আমরা কী করণ্িা? ভাল িণ্তা যন্ে 
আমরা ঘরগুণ্লা নতুন কণ্র ততন্র করণ্ত পারতাম এিং 
রসখাণ্ন নামায-ররাজা করণ্ত পারতাম।”

– ররান্িঙ্া নারী, িযস ২৩, ক্যা� ৮ ই

 িে্চা ও রমজান শীঘ্রই শুরু িণ্ি িণ্ল আমরা শকিায আন্ে 
এিং যণ্তা তাডাতান্ড সম্ভি আমাণ্ের আশ্রণ্যর প্রণ্যাজন।”

– ররান্িঙ্া পরুুে, িযস ৪২, ক্যা� ১১

যাণ্ের পন্রিাণ্র রকাণ্না যুিক রনই এমন ন্কেু নারী অংশগ্রিণকারী 
তাণ্ের রশল্ারগুণ্লা পনুন্ন্চম্চাণ্ণর সময ন্নম্চাণ কাণ্জ সািায্য 
করার জন্য মানন্িক সিাযতা রেওযা সংস্াগুণ্লার প্রণ্যাজনীযতার 
কথা িারিার কণ্র উণ্লেখ কণ্রণ্েন। তারা জান্নণ্যণ্েন, ঘরগুণ্লা 
পনুন্ন্চম্চাণ্ণর জন্য কণ্ি না�াে স�ূণ্চ রশল্ার সামগ্রী িাণ্ত পাণ্িন 
রসটি তারা জাণ্নন না।

এোডা মানুে এ �রণ্নর উণ্বে�ও প্রকাশ কণ্রণ্েন রয, তারা 
রযণ্িতু তাণ্ের পণু্রাণ্না আশ্রযণ্কন্দ্রগুণ্লা নতুন কণ্র ন্নম্চাণ করার 
রকাণ্না উণ্ে্যা� রেখণ্েন না, তার মাণ্ন িণ্লা এণ্জন্ন্সগুণ্লা তাণ্ের 
ভাসানরণ্র (িাংলাণ্েশ সরকার ন্ন�্চান্রত একটি উপকূলীয স্ান) 
পাঠাণ্নার পন্রকল্পনা করণ্ে। আিার ন্কেু অংশগ্রিণকারী িণ্লণ্েন 
রয, রিাটি কন্মউন্নটির রলাকজন অন্নিকাণ্ডের জন্য ররান্িঙ্া 
জনণ্�াষ্ঠীণ্ক োযী ভািণ্ে এিং এজন্য তারা রায ররান্িঙ্ারা রযন 
ভাসানরণ্র রণ্ল যায।

 আমরা ভাসানরণ্র রযণ্ত রাই না। আমরা রাই আমাণ্ের 
রশল্ারগুণ্লা একই লিণ্ক পনুন্ন্চম্চাণ করা রিাক।”

– ররান্িঙ্া নারী, িযস ৫০, ক্যা� ৮ ই।
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প়়ঃগ্নষ্ােন ব্যবথিার সারে সম্পগ্ককে র্ 
ে্যাট্রিন, স্যাগ্নরেেন এবং পগ্ররবেগর্ 
গ্বগ্িন্ন গ্বষর় উরবেগ প্রকাে মপর়রে

অংশগ্রিণকারীরা জান্নণ্যণ্েন তারা সিাই এিং ন্িণ্শে কণ্র 
মন্িলারা ল্যাট্রিন ি্যিিার করণ্ত সমস্যায পডণ্েন। তারা িণ্লণ্েন 
রয, মলত্যা� করার জন্য ন্ন�্চান্রত স্াণ্ন রযণ্ত তাণ্ের আ�া ঘণ্া 
িো াটণ্ত িয।

নারী অংশগ্রিণকারীরা িণ্লণ্েন রয নারীণ্ের জন্য রকাণ্না 
র�াসলখানার ি্যিস্া না থাকায তারা গ্রাণ্মর পকুুণ্র এক ন্েন পরপর 
র�াসল করণ্ত যান। আিার কণ্যকজন পরুুে অংশগ্রিণকারী 
িণ্লণ্েন রয তারা পণু্ড যাওযা ক্যাণ্�র ন্ভতণ্রই ন্ত্পণ্লর রেযাল 
ন্েণ্য রঘরা অস্াযী ল্যাট্রিন ততন্রর ররষ্া কণ্রণ্েন। ন্কন্তু অস্াযী 
টযণ্লটগুণ্লার রকাণ্না োে না থাকায রসগুণ্লাণ্ত নারীণ্ের জন্য 
পয্চাপ্ত র�াপনীযতা রক্া করা সম্ভি িণ্ছে না। নারী অংশগ্রিণকারীরা 
জানান, ন্েণ্নর রিলা এই ল্যাট্রিনগুণ্লা ি্যিিার করণ্ত তারা খিু 
অবেন্স্তণ্িা� কণ্রন।

পরুুে অংশগ্রিণকারীরা জানান, অন্নিকাণ্ডে পণু্ড যাওযা �ৃিস্ালী 
সামগ্রী এিং মযলা-আিজ্চনার কারণ্ণ তাণ্ের লিণ্কর পয়ঃন্নষ্াশন 
নালাগুণ্লার পান্ন আটণ্ক র�ণ্ে এিং এখনও রসই অিস্াণ্তই 
আণ্ে। তারা আরও জান্নণ্যণ্েন রয পরা খািাণ্রর প্যাণ্কটগুণ্লা 
ররেণ্ন রফলা িয িণ্ল আণ্শপাণ্শর পন্রণ্িশ ন্েন ন্েন রনাংরা িণ্য 
যাণ্ছে। অন্যন্েণ্ক এণ্জন্ন্সগুণ্লা ক্যাণ্�র ন্ভতরকার কণ্যকটি 
রোট রোট ররেন পন্রষ্ার করার কথা জানাণ্লও িড িড ররেনগুণ্লা 
এখনও পন্রষ্ার করা িযন্ন।

একজন নারী অংশগ্রিণকারী জান্নণ্যণ্েন, অন্নিকাণ্ডের কারণ্ণ 
তাণ্ের রয শু�ু আিাসন ও ি্যন্তি�ত ন্জন্নসপত্ই নষ্ িণ্যণ্ে তা 
নয, িরং তাণ্ের আণ্যর উৎসও নষ্ িণ্য র�ণ্ে।

 আমার বোমীর একটি মরুন্�র রোকান ন্েল যা আগুণ্ন 
নষ্ িণ্য র�ণ্ে এিং আগুণ্ন আমরা প্রায এক লাখ টাকার 
(প্রায ১,২০০ িলার) মলূ�ন খইুণ্যন্ে। এখন আমরা ন্কভাণ্ি 
আমাণ্ের সতিানণ্ের খাওযাণ্িা?’’

– ররান্িঙ্া নারী, িযস ৩০, ক্যা� ৮ ই

প্রর়াজনী় বহু কাগজপত্র নষ্ট হর়রে

অংশগ্রিণকারীরা িণ্লণ্েন, কাি্চ /নন্থপত্ ইত্যান্ে েরজার কাণ্ে 
রাখার জন্য তাণ্ের রকউ রকউ যন্েও এগুণ্লার ন্কেু অংশ পণু্ড 
যাওযার িাত রথণ্ক িোারাণ্ত রপণ্রণ্েন, ন্কন্তু রিন্শরভা� মানুেই 
তাণ্ের গুরুত্বপণূ্চ সমস্ত নন্থ, রযমন বোস্্য কাি্চ , ভ্যাকন্সন কাি্চ , 
রিটা কাি্চ , ফুি কাি্চ , এলন্পন্জ গ্রিণ্ণর রটাণ্কন কাি্চ , মাণ্যণ্ের 
বোস্্যণ্সিা রনওযার কাি্চ  (রযমন: এএনন্স, ন্পএনন্স) এিং 
ন্মযানমাণ্র তাণ্ের জন্মর মান্লকানার েন্ললপত্ িান্রণ্যণ্েন। 
ন্িণ্শে কণ্র ন্মযানমার রথণ্ক ন্নণ্য আসা রয েন্লল িা নন্থগুণ্লা 
তারা এই অন্নিকাণ্ডে িান্রণ্যণ্েন রসগুণ্লা আর রফরত পাওযা যাণ্ি 
না িণ্ল ন্িেযটি ন্নণ্য অংশগ্রিণকারীরা রিশ উন্বেনি।

তারা জানান, আগুণ্নর কারণ্ণ িান্রণ্য যাওযা কাি্চ গুণ্লা পনুরায 
কণ্র রেওযার জন্য িা িান্রণ্য যাওযা নন্থ স�ণ্ক্চ  অন্ভণ্যা� 
জানাণ্নার জন্য তারা তথ্য রিস্ক এ রযণ্ত পাণ্রন িা ন্সআইন্স 
(ক্যা� ইন রাজ্চ: িাংলাণ্েশ শরণাথতী ত্াণ ও প্রত্যািাসন কন্মশন 
কম্চকত্চ া), রসিা প্রোনকারী, মান্ঝ (ন্সআইন্স ও ক্যা� কতৃ্চ পণ্ক্র 
মা�্যণ্ম ন্নি্চান্রত ররান্িঙ্া কন্মউন্নটির রনতা) িা ন্িন্ভন্ন এনন্জও, 
রযমন ি্যান্নশ শরণাথতী কাউন্ন্সল (ন্িআরন্স) এর কাণ্ে রযণ্ত 
পাণ্রন।

 আন্ম ঘণ্র ন্েলাম। আন্ম রজািণ্রর নামায রশে করার 
পরপরই আগুণ্নর কথা শুনণ্ত পাই। তখন তাৎক্ন্নকভাণ্ি 
আমার েইু রেণ্ল এিং স্াট্চ কাি্চ টি ন্নণ্য আন্ম িান্ড রথণ্ক 
েুণ্ট রিন্রণ্য আন্স এিং ন্নরাপে একটি জায�ায রপৌঁোণ্নার 
জন্য রেৌডাণ্ত থান্ক।”

– ররান্িঙ্া নারী, িযস ২৩, ক্যা� ৮ ই

রান্না করা খাবাররর �ান িারো ন়, 
রান্নার সুগ্বধা প্রর়াজন

অংশগ্রিণকারীরা জান্নণ্যণ্েন, তারা রয মাণ্নর খািার পাণ্ছেন তা 
রিন্শরভা� সমযই ভাণ্লা না এিং এর বোেও তাণ্ের পেন্দ নয। 
তারা অন্ভণ্যা� কণ্রণ্েন রয, তারা এমন খািারও রপণ্যণ্েন রযগুণ্লা 
সাত ঘন্া পয্চতি আণ্� রান্না করা িণ্যণ্ে এিং �রম আিিাওযার 
কারণ্ণ নষ্ িণ্য র�ণ্ে। এোডা রয পন্রমাণ খািার রেওযা িয তা 
তাণ্ের পন্রিাণ্রর সকল সেণ্স্যর জন্য পয্চাপ্ত নয এিং এই খািার 
তারা সময মণ্তা পাণ্ছেন না িণ্লও অণ্নণ্ক জান্নণ্যণ্েন। তাণ্ের 
রয ে’ুরিলার খািার রেওযা িয তার মণ্�্য েপুণু্রর খািার ন্িকাল ৪ 
টায এিং রাণ্তর খািার রাত ১০ টায রপণ্যণ্েন িণ্ল তারা জানান। 

অন্য রকাণ্না উপায না থাকায সরিরািকৃত খািার খাওযা োডা 
মানুণ্ের িাণ্ত রকাণ্না ন্িকল্প রনই। এমনন্ক এই খািার রখণ্য 
তাণ্ের কারও কারও ন্শশুর িাযন্রযা িণ্যণ্ে িণ্লও কণ্যকজন 
অংশগ্রিণকারী উণ্বে� প্রকাশ কণ্রণ্েন। তাই তারা খাে্য সামগ্রী 
এিং রান্না করার সনু্ি�া রেওযার অনুণ্রা� কণ্রণ্েন রযন তারা 
ন্নণ্জণ্ের খািার ন্নণ্জরাই রোা�ণ্ত পাণ্রন।

 আমাণ্ের রান্না করা খািাণ্রর েরকার রনই। আমাণ্েরণ্ক 
আণ্�র মণ্তা ত্াণ সামগ্রী ন্েন এিং রান্নার ি্যিস্া কণ্র ন্েন। 
আমরা ন্নণ্জরাই রোা�ণ্ত পান্র।”

– ররান্িঙ্া নারী, িযস ২৭, ক্যা� ৮ ই

 �রম আিিাওযার কারণ্ণ রান্না করা খািার পণ্র 
যায এিং রসগুণ্লা ররেণ্ন রফণ্ল ন্েণ্ত িয। এই খািার রখণ্য 
আমাণ্ের অণ্নণ্কই অসসু্ িণ্য পণ্ডণ্েন। এর ররণ্য আমাণ্ের 
যন্ে রাল, িাল, আল,ু রতল, লিণসি অন্যান্য ন্জন্নস সরিরাি 
করা িণ্তা, তািণ্ল আমরা ন্নণ্জরাই রান্না করণ্ত পারতাম এিং 
সসু্ভাণ্ি রখণ্য পণ্র িোারণ্ত পারতাম।”

– ররান্িঙ্া পরুুে, িযস ২৬, ক্যা� ১১
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�ানুষজন বেরেন র্ারেররক গ্নগ্েকে ষ্ট মরারগর ওষুধ 
না গ্ের় সাধারে গ্কেু ওষুধ সরবরাহ করা হ়

বোস্্যণ্সিা স�ন্ক্চ ত আণ্লারনার সময অংশগ্রিণকারীরা িণ্লণ্েন 
রয, অন্নিকাণ্ডে পণু্ড যাওযা মানুেণ্ের রকাথায ন্রন্কৎসা রেওযা িণ্ছে 
তারা রসটি জাণ্নন এিং বোস্্যণ্কন্দ্রগুণ্লাণ্ত আক্াতি ও অন্যান্য 
ররা�ীণ্ের রয বোস্্য কাি্চ  োডাই ন্রন্কৎসা সিাযতা রেওযা িয রসটিও 
তারা জাণ্নন। অন্যন্েণ্ক ন্কেু পরুুে অংশগ্রিণকারী মণ্ন কণ্রন, 
তাণ্ের পয্চাপ্ত পন্রমাণ্ণ ওে�ু সরিরাি করা িণ্ছে না এিং তাণ্ের 
বোস্্য সমস্যার সমা�ানও ন্মলণ্ে না। অংশগ্রিণকারীরা িণ্লণ্েন, 
তারা প্যারান্সটামল এিং ওরাল ন্রিাইণ্রেশন সল্ (ওআরএস) 
পাণ্ছেন, যা ন্েণ্য �্যান্্রিক, রতিরাপ ও িাযাণ্িটিণ্সর মণ্তা সমস্যার 
সমা�ান িণ্ছে না। এোডা েীঘ্চণ্মযান্ে ন্িন্ভন্ন ররাণ্� ভু�ণ্ত থাকা 
ররা�ীরাও যথাযথ ন্রন্কৎসা রসিা রপণ্ত সমস্যায পডণ্েন।

এোডা তারা িণ্লণ্েন রয, যাণ্ের শরীণ্রর ন্িন্ভন্ন অংশ আগুণ্ন পণু্ড 
র�ণ্ে তাণ্েরণ্কও এই সা�ারণ ওে�ুগুণ্লা রেওযা িণ্ছে।

 আমাণ্ের মণ্ন িয রয, বোস্্যণ্সিা যারা ন্েণ্ছেন তাণ্ের 
ওেণু্�র অভাি রণ্যণ্ে। তারা জ্বণ্রর জন্য নাপা, �্যান্্রিণ্কর 
জন্য ট্যািণ্লট এিং সিাইণ্ক ি্যথানাশক ওে�ু ন্েণ্ছেন। ন্কন্তু 
অন্নিেগ্ধণ্ের ন্নরামণ্যর জন্য সনু্নন্ে্চ ষ্ রকাণ্না ওে�ু রেওযা 
িণ্ছে না।”

– ররান্িঙ্া পরুুে, িযস ৩০, ক্যা� ১১

প্রগ্র্বন্ী ব্যগ্তি, ব়স্ক ব্যগ্তি, গিকে বর্ী 
নারীরের স�স্যা় পড়রর্ হরছে

অংশগ্রিণকারীরা জান্নণ্যণ্েন, আগুণ্ন অণ্নক রলাক আিত 
িণ্যণ্েন এিং অণ্নণ্কই মারা র�ণ্েন। এোডা ন্শশু, �ভ্চ িতী মন্িলা, 
িযস্ক ি্যন্তি এিং প্রন্তিন্ধী ি্যন্তিণ্ের মণ্তা যারা কন্মউন্নটিণ্ত রিন্শ 
ঝুোন্কর মণ্�্য আণ্েন তাণ্ের জন্য না আণ্ে ন্নরাপে আশ্রয, না আণ্ে 
পষু্টিকর খািার। নারী অংশগ্রিণকারীণ্ের মণ্ত, অন্নিকাণ্ডে অণ্নক 
ন্শশুও আক্াতি িণ্যণ্ে এিং এণ্ের মণ্�্য রমণ্যণ্ের ররণ্য রেণ্লণ্ের 
সংখ্যাই রিন্শ। একজন অংশগ্রিণকারী জানান রয, অন্নিকাণ্ডের সময 
সযুাণ্রজ ট্যাংণ্ক আটকা পণ্ড একটি রেণ্ল মারা র�ণ্ে িণ্ল ন্তন্ন 
শুণ্নণ্েন। অপর এক নারী অংশগ্রিণকারী জান্নণ্যণ্েন, িত্চ মাণ্ন 
তারা রয পন্রন্স্ন্তণ্ত আণ্েন, এণ্ত কণ্র ন্শশুরা অসসু্ িণ্য পডণ্ে 
এিং তাণ্ের ন্নউণ্মান্নযা িণ্ত পাণ্র।

অংশগ্রিণকারীরা জান্নণ্যণ্েন, আগুন রথণ্ক িোারণ্ত �ভ্চ িতী নারীসি 
অণ্নণ্কই লাফ ন্েণ্য রিডা পার িণ্ত ন্�ণ্য আিত িণ্যণ্েন। একজন 
নারী অংশগ্রিণকারী জানান রয, আগুন লা�ার কথা শুণ্ন ন্রন্কৎসক 
রণ্ল যাওযায প্রসণ্ির সময একজন মা এিং নিজাতক একটি ন্শশু 
মারা ন্�ণ্যণ্ে িণ্ল ন্তন্ন শুণ্নণ্েন। এোডা অণ্নক �ভ্চ িতী নারী ও 
ন্শশুণ্ের আণ্শপাণ্শর ক্যাণ্� আত্ীয-বেজনণ্ের িান্ডণ্ত স্ানাতির 
করা িণ্যণ্ে।

সা�ারণভাণ্ি নারীরা অণ্নক সমস্যার সম্ুখীন িণ্ছেন। তারা ঠিকমণ্তা 
ঘমুাণ্ত পারণ্েন না এিং অপিরণ্ণর আশকিায রণ্যণ্েন। কারণ 
গুজি রণ্টণ্ে রয ন্তনজন নারী না ন্ক অপহৃত িণ্যণ্েন। যন্েও রক 
িা কারা এই অপিরণ কণ্রণ্ে তা কাণ্রা কাণ্েই পন্রষ্ার নয।

পরুুে অংশগ্রিণকারীরা িণ্লণ্েন রয, অন্নিকাণ্ডের সময হুণ্ডাহুন্ড 
রলণ্� ন্�ণ্যন্েল এিং ন্ভণ্ডর মণ্�্য অণ্নক প্রন্তিন্ধী ও প্রিীণ ি্যন্তি 
আগুণ্ন েগ্ধ িন এিং ন্কেু রলাক প্রাণ িারান। জীন্িতণ্ের মণ্�্য ন্কেু 
মানুেণ্ক ন্িন্ভন্ন বোস্্যণ্সিাণ্কণ্ন্দ্র রনওযা িণ্যণ্ে এিং ন্কেু মানুেণ্ক 
অন্যান্য ক্যাণ্� আত্ীয-বেজনণ্ের িান্ডণ্ত স্ানাতির করা িণ্যণ্ে। 
তণ্ি অন্�কাংশ রক্ণ্ত্ কন্মউন্নটির মানুণ্েরাই এই রলাকগুণ্লাণ্ক 
সিাযতা করণ্েন। অংশগ্রিণকারীরা আরও িণ্লণ্েন রয, প্রন্তিন্ধী 
এিং িযস্ক ি্যন্তিণ্ের জন্য ওে�ু, হুইলণ্রযার, প্রণ্যাজনীয সিাযতা 
সামগ্রী িা সরঞ্াম এিং রপাডা জখণ্মর জন্য ন্রন্কৎসা রসিা 
সরিরাি করা উন্রত। এোডা আগুণ্ন আক্াতিণ্ের, ন্িণ্শে কণ্র 
যারা ঝুোন্কপণূ্চ অিস্ায আণ্েন তাণ্ের রকান ওে�ু রেওযা উন্রত 
এিং ন্কভাণ্ি তাণ্ের সিাযতা ও যত্ন ন্নণ্ত িয ইত্যান্ে সকল ন্িেণ্য 
সিাইণ্ক প্রণ্যাজনীয তথ্য রেওযা েরকার িণ্ল তারা মণ্ন কণ্রন।

িগ্বষ্যৎ গ্নর় উরবেগ

ন্নকট ভন্িে্যণ্ত তাণ্ের কী কী প্রণ্যাজন এিং তাণ্ের কী কী ইছো 
আণ্ে রস স�ণ্ক্চ ও অংশগ্রিণকারীরা িণ্লণ্েন। তারা িণ্লণ্েন, 
নামাজ পডার জন্য ও আসন্ন রমজাণ্নর প্রস্তুন্তর জন্য তাণ্ের অন্ত 
দ্রুত আশ্রয ও খাে্য সিাযতা প্রণ্যাজন। এোডা খািার জন্য জরুন্র 
ন্ভন্ত্তণ্ত ন্নরাপে পান্নর ি্যিস্া করা এিং র�াসল ও ল্যাট্রিণ্নর জন্য 
পান্নর প্রণ্যাজণ্নর কথাও তারা উণ্লেখ কণ্রণ্েন।

অন্যন্েণ্ক নারী অংশগ্রিণকারীরা ন্নণ্জণ্ের মণ্তা কণ্র খািার রান্না 
করণ্ত রান এিং এজন্য রান্নার ন্িন্ভন্ন সামগ্রী, রযমন: �্যাস িান্চার 
ও রান্নার নানা ততজসপত্ েরকার িণ্ল তারা জান্নণ্যণ্েন। এোডা 
তারা পরণ্নর কাপড, রিারকা, স্যান্নটান্র প্যাি, অতিি্চাস, ন্িজাি 
এিং জতুার প্রণ্যাজনীযতার কথাও িণ্লণ্েন।

রিন্শরভা� পরুুে অংশগ্রিণকারী রশল্ার ন্কট, কো ারা/রান্না না করা 
খািার, এলন্পন্জ ন্সন্লন্ডার, লাইট, ফ্যাণ্নর জন্য রসৌর ি্যাটান্র, পান্ন 
রাখার পাত্, রযমন: িড জার/িো ান্ড, ররন্িও এিং আন্থ্চক সিাযতাসি 
নতুন কণ্র জীিন শুরু করণ্ত যা যা েরকার রসসি পণ্ণ্যর সমন্বণ্য 
একটি স�ূণ্চ প্যাণ্কজ েরকার িণ্ল উণ্লেখ কণ্রণ্েন।

 আমরা এ জাতীয পন্রন্স্ন্তণ্ত আর পডণ্ত রাই না। 
ভন্িে্যণ্ত সরকাণ্রর এজন্য প্রণ্যাজনীয পেণ্ক্প (এটি 
প্রন্তণ্রাণ্�) রনযা উন্রত।”

– ররান্িঙ্া নারী, িযস ২৭

কণ্যকজন নারী অংশগ্রিণকারীরা তাণ্ের সতিাণ্নর পডাণ্শানা ন্নণ্য 
উণ্বে� প্রকাশ কণ্রণ্েন।

 রিন্শরভা� লান্ন্চং রসন্ার আগুণ্ন পণু্ড যাওযায আমরা 
আমাণ্ের সতিানণ্ের পডাণ্শানা ন্নণ্যও উন্বেনি।”

– ররান্িঙ্া নারী, িযস ৪০, ক্যা� ৮ ই

তারা িণ্লণ্েন, মানন্িক সিাযতা রেওযা সংস্াগুণ্লা যন্ে তাণ্ের 
রশল্ার, মসন্জে এিং ল্যাট্রিনগুণ্লা পনুন্ন্চম্চাণ্ণ সিাযতা কণ্র এিং 
ন্নরাপে পান্ন, কো ারা খািার সামগ্রী এিং রান্না করার সরঞ্ামগুণ্লা 
সরিরাি কণ্র, তণ্ি তারা এই ন্িপে রমাকাণ্িলা কণ্র রিোণ্র থাকণ্ত 
পারণ্িন।
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সতূ্: সাম্প্রন্তক অন্নিকাণ্ডের পণ্র ক্যাণ্� িসিাসরত 
মানুেণ্ের েষৃ্টিভন্ঙ্ এিং অন্ভজ্ঞতা জানার জন্য 
ট্ান্সণ্লটস্চ উইোউট িি্চ াস্চ অন্নিকাণ্ডের ফণ্ল সরাসন্র 
ক্ন্তগ্রস্ত েশ জন ররান্িঙ্া পরুুে এিং সাত জন ররান্িঙ্া 
নারীর সাক্াৎকার ন্নণ্যণ্ে। এই সাক্াৎকার এন্প্রল 
মাণ্সর শুরুর ন্েণ্ক রনওযা িণ্যন্েল।

সাম্প্রন্তক অন্নিকাণ্ডের রপ্রন্ক্ণ্ত সঠিক সমণ্য সিজণ্িা�্য এিং 
ন্নভ্চ রণ্যা�্য তথ্য রেওযার প্রণ্যাজনীযতা স্পষ্ িণ্য উণ্ঠণ্ে
�ত মাণ্স কক্সিাজাণ্রর ক্যাণ্� ন্িধ্ংসী অন্নিকাণ্ডে ি্যাপক 
ক্যক্ন্ত িণ্যণ্ে, প্ররুর ঘরিান্ড পণু্ড র�ণ্ে এিং িাজার িাজার 
ররান্িঙ্া শরণাথতী ক্ন্তগ্রস্ত িণ্যণ্েন। এই অন্নিকাণ্ডের রপ্রন্ক্ণ্ত 
ক্যাণ্�র িান্সন্দাণ্ের তথ্য ও রযা�াণ্যাণ্�র রান্িো ও অন্ভজ্ঞতা 
রিাঝার জন্য টিিন্লিউন্ি অন্নিকাণ্ডে িান্ডঘর ধ্ংস িণ্য র�ণ্ে এমন 
১৭ জন ররান্িঙ্া শরণাথতীর সাক্াৎকার ন্নণ্যণ্ে। উত্তরোতাণ্ের 
সকণ্লই এখণ্না তাণ্ের পণু্ড যাওযা ঘরিান্ডর ধ্ংসািণ্শণ্ের 
মণ্�্যই িসিাস করণ্েন এিং িোাশ ও ন্ত্পণ্লর ততন্র োউন্নই তাণ্ের 
িত্চ মান আশ্রয।

সম্প্রোর়র সেস্যরাই র্রে্যর প্রধান উৎস

রিন্শরভা� সাক্াৎকার োতা িণ্লণ্েন রয িনু্ধিান্ধি, পন্রিার, 
প্রন্তণ্িশী এিং সম্প্রোণ্যর অন্যান্য মানুেণ্ের কাে রথণ্কই তারা 
প্রথম আগুন লা�ার খির রপণ্যন্েণ্লন। পরুুেণ্ের মণ্�্য েশ জনই 
িণ্লণ্েন রয আগুন লা�ার সময তারা প্রশাসন্নক সতূ্ রথণ্ক 
রকানও তথ্য পানন্ন। ন্কেু মানুে আগুন রলণ্�ণ্ে তা ন্নণ্জর ররাণ্খ 
রেণ্খন্েণ্লন; অন্য অণ্নণ্ক সম্প্রোণ্যর মানুেণ্ের কাে রথণ্ক এই 
খির জানণ্ত রপণ্রন্েণ্লন। সাত জন নারীর মণ্�্য পোার জন এটাও 
িণ্লণ্েন রয আগুন রয তাণ্ের িান্ডর ন্েণ্ক আসণ্ে তা িনু্ধিান্ধি, 
পন্রিার িা প্রন্তণ্িশীণ্ের কাে রথণ্ক জানণ্ত রপণ্রন্েণ্লন; অন্য 
ে’ুজনণ্ক সরাসন্র এনন্জও ও ন্সআইন্স-র রবেছোণ্সিীরা সতক্চ  
কণ্র তাণ্ের িান্ড রেণ্ড রণ্ল রযণ্ত িণ্লন্েণ্লন। েইু জন নারী 
জান্নণ্যণ্েন রয তারা আণ্� এনন্জও-রের রথণ্ক অন্নিকাণ্ডের 
রক্ণ্ত্ কী করণ্ত িণ্ি রসই প্রন্শক্ণ রপণ্যন্েণ্লন, তণ্ি তাণ্ের মণ্�্য 
একজন িণ্লণ্েন রয অন্নিকাণ্ডের সময প্রন্শক্ণ্ণর ন্কেুই ন্তন্ন 
মণ্ন করণ্ত পারন্েণ্লন না।

 আমার িান্ডর কাণ্ে কণ্যকজন ন্শশু আগুন রেখণ্ত 
রপণ্য ররো রান্ছেল। তখন আন্ম িান্ড রথণ্ক রিন্রণ্য এণ্স রেন্খ 
ন্িশাল আগুন আর অণ্নক র�োাযা। ওই ন্শশুরা োডা আন্ম 
আর রকানও জায�া রথণ্ক রকানও তথ্য পাইন্ন।"

– ররান্িঙ্া পরুুে, ৫০ িের

গ্নিকে রর�াগ্য র্রে্যর অিারব গুজব েড়া়

যখন আগুন রলণ্�ন্েল, ররান্িঙ্ারা দ্রুত অন্যণ্ের প্রাণ রক্াকারী 
তথ্য জানাণ্ত রপণ্রন্েণ্লন। তণ্ি, সংকণ্টর সময অন্ত দ্রুত 
অপ্রণ্যাজনীয তথ্য, ন্িণ্শেত গুজি েডাণ্নার সম্ভািনাও থাণ্ক। েশ 
জণ্নর মণ্�্য সাত জন ররান্িঙ্া পরুুে িণ্লণ্েন রয আগুন কীভাণ্ি 
রলণ্�ন্েল রস ি্যাপাণ্র তারা রকানও তথ্য জানণ্ত পাণ্রনন্ন। অন্য 
েইু জন গুজি শুণ্নণ্েন রয ইছোকৃতভাণ্ি আগুন লা�াণ্না িণ্যণ্ে 
এিং এক জন িণ্লণ্েন রয একটি িান্ডণ্ত েঘু্চটনািশত আগুন 
রলণ্�ন্েল যা েন্ডণ্য পণ্ডন্েল। সাত জন নারীর মণ্�্য পোার জন 
িণ্লণ্েন রয তারা শুণ্নণ্েন রয আগুন ইছোকৃতভাণ্ি লা�াণ্না 
িণ্যন্েল। এই তথ্য প্রশাসন্নক সতূ্ রথণ্ক আণ্সন্ন এিং ন্নন্চিতও 
করা িযন্ন: রিন্শরভা� মানুে এটা সম্প্রোণ্যর অন্যান্য সেস্যণ্ের 
কাণ্ে শুণ্নন্েণ্লন এিং কণ্যকজন অনলাইণ্ন রজণ্নন্েণ্লন। তণ্ি 
সম্প্রোণ্যর মানুে ন্কন্তু ন্িশ্বস্ত প্রশাসন্নক সতূ্ রথণ্ক তথ্য রপণ্ত 
রান। মানুেজন িণ্লণ্েন রয অন্নিকাণ্ডের কারণ জানার রক্ণ্ত্ 
তারা এনন্জও, সরকার এিং ন্সআইন্স-রকই সিণ্রণ্য রিন্শ ভরসা 
কণ্রন। ন্কেু সাক্াৎকার োতা েমকল িান্িনীণ্কও ন্িশ্বস্ত সতূ্ 
ন্িণ্সণ্ি উণ্লেখ কণ্রণ্েন।

নারীরের র্ে্য পাও়া ও ইন্াররনে 
অ্যারসেরসর সুর�াগ ক�

রলাণ্ফরায িা�ান্নণ্ে� থাকার কারণ্ণ নারীরা সা�ারণত তথ্য জানার 
রক্ণ্ত্ অন্যণ্ের ওপর (ন্িণ্শেত পরুুেণ্ের ওপর) ন্নভ্চ র কণ্রন। 
নারীণ্ের মণ্�্য কণ্যকজন উত্তরোতা িণ্লণ্েন রয নারীরা সররারর 
িান্ডর িাইণ্র যান না এিং তাই অন্নিকাণ্ডের সময তথ্য জানার জন্য 
তাণ্ের পন্রিাণ্রর পরুুে িা প্রন্তণ্িশীণ্ের ওপর ন্নভ্চ র করণ্ত িয। 
পরুুে ও নারী, সকল উত্তরোতার কাণ্েই রমািাইল রফান িা তা 
ি্যিিার করার সণু্যা� রণ্যণ্ে, ন্কন্তু রকিলমাত্ পরুুেরাই ইন্ারণ্নট 
অ্যাণ্ক্সস করণ্ত পাণ্রন। পরুুেণ্ের মণ্�্য সাত জণ্নর কাণ্ে 
স্াট্চণ্ফান ও ইন্ারণ্নট অ্যাণ্ক্সস আণ্ে এিং অন্য ন্তন জণ্নর 
কাণ্ে অ্যানাল�/রিাতাম রফান আণ্ে যাণ্ত ইন্ারণ্নট অ্যাণ্ক্সস 
রনই। উত্তরোতা নারীণ্ের মণ্�্য কাণ্রারই ইন্ারণ্নট অ্যাণ্ক্সস করার 
সণু্যা� রনই। ১৭ জন উত্তরোতার মণ্�্য মাত্ ২ জন (উভযই পরুুে) 
তাণ্ের রফান ি্যিিার কণ্র ইন্ারণ্নণ্ট আগুন স�ণ্ক্চ  তথ্য জানার 
ররষ্া কণ্রন্েণ্লন। এনন্জও-রত রবেছোণ্সিী ন্িণ্সণ্ি কম্চরত একজন 
ররান্িঙ্া তার এনন্জও-র রিাযাটসঅ্যাপ গ্রুপ রথণ্ক কী করণ্ত িণ্ি, 
রসই ি্যাপাণ্র তথ্য রপণ্যন্েণ্লন। অন্য আণ্রক জন ইউটিউি রথণ্ক 
রকাথায আগুন রলণ্�ণ্ে এিং কতজন ক্ন্তগ্রস্ত িণ্যণ্ে রসই তথ্য 
রজণ্নন্েণ্লন।

 আন্ম এখণ্না আমার প্রন্তণ্িশীর কাে রথণ্কই তথ্য 
জানন্ে। আন্ম নারী, তাই িাইণ্র ন্�ণ্য তথ্য জানার সণু্যা� রনই।

– ররান্িঙ্া নারী, ৩৫ িের
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ন্িন্িন্স ন্মন্িযা অ্যাকশন এিং ট্ান্সণ্লটস্চ উইোউট িি্চ াস্চ ন্মন্লত ভাণ্ি ররান্িঙ্া সংকণ্ট ক্ন্তগ্রস্ত 
জনসা�ারণ্ণর কাে রথণ্ক মতামত সংগ্রি করা এিং রসগুণ্লা সংকন্লত করার কাজ করণ্ে। এই 
সংন্ক্প্ত প্রন্তণ্িেনটির উণ্দেশ্য িল ন্িন্ভন্ন ন্িভা�গুণ্লাণ্ক ররান্িঙ্া এিং আশ্রযোতা (িাংলাণ্েশী) 
সম্প্রোণ্যর রথণ্ক পাওযা ন্িন্ভন্ন মতামণ্তর একটি সংন্ক্প্ত ন্িিরণ রেওযা, যাণ্ত তারা জনণ্�াষ্ঠীগুণ্লার 
রান্িো এিং পেন্দ-অপেণ্ন্দর ন্িেযটি ন্িণ্িরনা কণ্র ত্াণ্ণর কাজ আরও ভাণ্লাভাণ্ি পন্রকল্পনা 
এিং িাস্তিাযন করণ্ত পাণ্র।

এই কাজটির জন্য অথ্চ সরিরাি কণ্রণ্ে ই.ইউ ন্িউম্যান্নণ্টন্রযান এইি এিং ইউণ্ক ন্িপাট্চণ্মন্ ফর 
ইন্ারন্যাশনাল রিণ্ভলপণ্মন্।

‘যা জানা জরুন্র’ স�ণ্ক্চ  আপনার রযণ্কাণ্না মতিি্য, প্রশ্ন অথিা মতামত, info@cxbfeedback.org 
ঠিকানায ইণ্মইল কণ্র জানাণ্ত পাণ্রন।

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

অগ্নিকারণ্ডর পরর কর়কগ্েন মোকজন গ্কেু র্ে্য মপর়গ্েরেন

সাক্াৎকার োতারা জান্নণ্যণ্েন রয আগুন লা�ার ঠিক পণ্রর ৩ ন্েন তারা ন্িন্ভন্ন সতূ্ রথণ্ক তথ্য ও 
সিাযতা রপণ্যণ্েন। রযমন জরুন্র ন্রন্কৎসা সিাযতা স�ণ্ক্চ  তথ্য, িান্রণ্য যাওযা ন্শশুণ্ের কীভাণ্ি 
খুোণ্জ পাওযা যাণ্ি রসই ি্যাপাণ্র পরামশ্চ, অস্াযী রশল্ার কীভাণ্ি ন্নম্চাণ করণ্ত িণ্ি রসই ন্নণ্ে্চশনা এিং 
খাে্য, জামা কাপড ও পান্নর মণ্তা প্রণ্যাজনীয ন্জন্নস কীভাণ্ি পাণ্িন রসই পরামশ্চ। েইু জন পরুুে 
সাক্াৎকার োতা োডা সকল উত্তরোতাই িণ্লণ্েন রয অন্নিকাণ্ডের পণ্রর ন্েনগুন্লণ্ত তারা কী কী 
সিাযতা রপণ্ত পাণ্রন রসই ন্িেণ্য তথ্য রপণ্যন্েণ্লন। উত্তরোতাণ্ের তণ্থ্যর প্র�ান সতূ্ ন্েল এনন্জও 
যাণ্ের রবেছোণ্সিীরা সামনাসামন্ন িা মাইণ্ক রঘােণা করার মা�্যণ্ম তথ্য জান্নণ্যন্েণ্লন। অন্যান্য 
গুরুত্বপণূ্চ সতূ্ ন্েল মাঝী এিং ন্সআইন্স রবেছোণ্সিক।

�ানুষ নরু্ন বাগ্ড়ঘর সম্পরককে  র্ে্য মপরর্ চান এবং র্া 
এনগ্জও-মের কাে মেরক মপরর্ আগ্রহী

আগুন লা�ার পরিততী ন্েনগুন্লণ্ত সা�ারণত ন্সআইন্স রবেছোণ্সিী, মাঝী এিং ন্িণ্শেভাণ্ি এনন্জও-
রের রেওযা তথ্যণ্কই সিণ্রণ্য ন্নভ্চ রণ্যা�্য িণ্ল মণ্ন করা িণ্ছে। উত্তরোতারা জান্নণ্যণ্েন রয এখন 
তাণ্ের িাসস্ান এিং তাণ্ের িান্ডঘর আিার কণ্ি ততন্র করা িণ্ি রসই তথ্য জানাই সিণ্রণ্য রিন্শ 
জরুন্র। অণ্নক সাক্াৎকার োতাই ভন্িে্যণ্ত কীভাণ্ি ন্নণ্জণ্ের এিং তাণ্ের ঘরিান্ড আগুণ্নর রথণ্ক 
রক্া করণ্িন রসই তথ্য জানণ্তও উৎসকু। রিন্শরভা� উত্তরোতাই এনন্জও ও ন্সআইন্স রবেছোণ্সিীণ্ের 
রথণ্ক সামনাসামন্ন অথিা রকানও ন্িশ্বস্ত সতূ্ রথণ্ক লাউিন্স্পকাণ্রর মণ্তা অন্িও ফরম্যাণ্ট তথ্য রপণ্ত 
রান, এণ্ক্ণ্ত্ও ন্িণ্শেত এনন্জও ও ন্সআইন্স-রকই রিন্শ ন্িশ্বাস করা িয। 

অন্নিকাডে স�ণ্ক্চ  সম্প্রোণ্যর মতামত রথণ্ক এই ন্িেযটি পন্রষ্ার িণ্য উণ্ঠণ্ে রয সংকণ্টর সময 
জনসা�ারণ্ণর সাণ্থ রযা�াণ্যা� ও তাণ্ের তথ্য রেওযার পাশাপান্শ, মানুে যাণ্ত ন্নভ্চ রণ্যা�্য ও ন্িশ্বস্ত 
সতূ্ রথণ্ক দ্রুত প্রণ্যাজনীয তথ্য সিজণ্িা�্য ফরম্যাণ্ট রপণ্ত পাণ্র রসই ি্যিস্া করা অত্যতি গুরুত্বপণূ্চ। 
তণ্থ্যর মা�্যম ও সতূ্ স�ণ্ক্চ  ররান্িঙ্াণ্ের ন্কেু পেন্দ-অপেন্দ রণ্যণ্ে। সংকণ্টর আণ্�, সংকট 
রলাকালীন ও পরিততী সমণ্য সিজ ও কায্চকরভাণ্ি এই রান্িোগুন্ল পরূণ করা িণ্ল, ররান্িঙ্া এিং 
মানন্িক সিাযতায কম্চরত কন্মউন্নটি, উভণ্যই সাম্প্রন্তক অন্নিকাণ্ডের মণ্তা জরুন্র অিস্ার জন্য 
আরও কায্চকরভাণ্ি প্রস্তুন্ত ন্নণ্ত ও তাণ্ত সাডা ন্েণ্ত পারণ্ি। ক্যাণ্� ভন্িে্যণ্ত আগুন লা�ার সম্ভািনা 
ন্িণ্িরনা কণ্র, তার প্রস্তুন্ত রনওযার জন্য ররান্িঙ্াণ্ের অন্নিকাণ্ডের ঝুোন্ক কমাণ্না এিং অন্নিকাডে ঘটণ্ল 
তাণ্ত দ্রুত সাডা রেওযার ি্যাপাণ্র স্পষ্, সিজণ্িা�্য এিং কায্চকর ন্নণ্ে্চশনা রেওযা প্রণ্যাজন। আগুন 
লা�ার রক্ণ্ত্ সিাযতাকারীণ্ের রযা�াণ্যাণ্�র জন্য ইন্তমণ্�্য রয ন্নভ্চ রণ্যা�্য মা�্যমগুন্ল রণ্যণ্ে রসগুন্ল 
ি্যিিার করা উন্রৎ, রযমন লাউিন্স্পকার ও মাইণ্ক রঘােণা, যাণ্ত গুরুত্বপণূ্চ তথ্য জানাণ্না যায এিং 
রযখাণ্ন প্রণ্যাজন গুজি ও ভুল তণ্থ্যর ন্নরসন করা যায।
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