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সাম্প্রতিক সময়ের মিামি (জনু-আগস্ট ২০২১) থেযক থ�াঝা যা়ে থয থরাতিঙ্া কতমউতনটির মানুযেরা প্ােতমকভায� 
িাযের ডকুযমযটেশন, সাইট (থসিু, রাস্া, তসঁত়ি, প়ে়ঃতনষ্াশন �া থরেযনজ, সুরক্া প্াচীর প্ভৃতি) এ�ং থশল্াযরর সাযে 
সম্পতককি ি ত�ে়েগুয�া তনয়ে থ�তশ উতবিগ্ন। এর পাশাপাতশ ২% থক্যরে থকাতভড-১৯ সম্পতককি ি উযবিগগুয�াও উযে এযসযে। 
আর এই উযবিগগুয�ার ময্যে ৩০% মানেু টিকা সম্পতককি ি সমসযো, থযমন – কয� নাগাে টিকা পাও়ো যায� এ ত�েয়ে কো 
�য�যেন। এযের ময্যে থ�তশরভাগই তেয�ন য�ুক যাযের �়েস ২০ থেযক ২৯ �েযরর ময্যে। অনযেতেযক উত্তরোিা, ত�যশে 
কযর নারীরা ভযোকতসযনর গুরুত্ব সম্পযককি  সযচিন তেয�ন।

সরূে: কতমউতনটি ফিড�যোক ও থরসপন্স থমকাতনজম (তসএিআরএম) 
এ�ং ত�তভন্ন কযোযম্পর ফ�যসতনং গ্রুযপর আয�াচনার মা্যেযম 
এযজন্ন্সগুয�া* নানা সময়ে থয মিামিগুয�া সংগ্রি করযে, ২০১৮ এর 
জান়ুোতর থেযকই ত�ত�তস তমতড়ো অযোকশন িা সমন্ব়ে কযর আসযে। 
এই সংখযোটিযি, ভযোকতসন সম্পতককি ি থয প্শ্নগুয�া উযে এযসযে থসগুয�া 
ম�ূি জনু থেযক আগস্ট ২০২১ এর ম্যে�িতী সময়ে ে়েটি কযোম্প থেযক 
সংগিৃীি ২৫১টি থকস এর িেযে থেযক সংগ্রি করা িয়েযে। এো়িা 
এই উযবিগগুয�া সম্পযককি  আরও ভায�াভায� জানযি ত�ত�তস তমতড়ো 
অযোকশন কযোম্প ১১ থি ১১টি সাক্াতকার (৫ জন পরুুে এ�ং ৬ জন 
নারী, যাযের �়েস ২০-৪০ �েযরর ময্যে) পতরচা�না কযরযে।

* ইউনাইযটড থনশনস িাই কতমশনার ির তরফিউফজ (ইউএনএইচতসআর), েযে 
থডতনশ তরফিউফজ কাউন্ন্স� (তডআরতস), কনসানকি ও়োর্কি ও়োইড, এতসএি 
(অযোকশন অযোযগইনস্ট িাঙ্ার), থসভ েযে তচ�যরেন এ�ং অক্সিাম সি ত�তভন্ন 
এযজন্ন্স।
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র�োহিঙ্ো জনগ�োষ্ঠী� মগ্যে 
র�োহিড-১৯ এ� িযেো�হিন 
হনগ়ে উগবে�



শু্ুমারে �়েস্ক �যেফতিযের টিকা থেও়ো িযছে এ �যোপাযর সা্ারণভায� 
স�াই সযচিন িয�ও এই টিকা কারা পায�ন (৫০ �েযরর থ�তশ নাতক 
৬০ �েযরর থ�তশ �়েসীরা) িা তনয়ে এক ্রযনর ত�ভ্াফতি রয়েযে। 
এো়িা শু্ুমারে �়েস্ক মানেুরাই থকন টিকা পায�ন থসটি তনয়েও িারা 
ত�স্ম়ে প্কাশ কযরযেন।

একজন নারী উত্তরোিা �য�যেন, তিতন শুযনযেন থযস� �়েস্ক 
�যেফতিযের স্াস্যে সমসযো রয়েযে িাযের টিকা থেও়ো িযছে না। িয� 
থকান পুরুে অংশগ্রিণকারী এটি উযলেখ কযরনতন।

 আতম শুযনতে ডা়োয�টিযসর মযিা তকেু থরাগ োকার 
কারযণ ৬০-৭০ �ের �়েসী �়েস্ক �যেফতিরা ভযোকতসন পাযছেন না। 
আতম এটাও শুযনতে থয ভযোকতসন শু্ুমারে িাযেরই থেও়ো িয� 
যারা সুস্ এ�ং যাযের থকাযনা থরাগ থনই। থকাযনা ্রযনর থরাগ 
োকয� িাযের ভযোকতসন থেও়ো িয� না।”

– নারী, ২৫, কযোম্প ১১

উত্তরোিারা জাতনয়েযেন, ভযোকতসন থন়ো থ�াকজন কযোম্প ইন চাজকি 
(তসআইতস) অফিযসর কাযের একটি থকন্দ্র থেযক টিকা তনয়েযেন। 
মাফঝ (স্ানী়ে থনিা) এ�ং িাযের ব্লযকর অনযোনযে প্�ীণরা িাযের 
আশ্বস্ কযরযেন থয যারা এখনও টিকা পানতন িাযের পর�িতী রাউযডে 
টিকা থেও়ো িয�।

থ�তশরভাগ পুরুে উত্তরোিা �য�যেন থয টিকা থন়োর পর কারও 
থকাযনা সমসযো িয� কী করয�ন থসটি িারা জাযনন না। একজন 
উত্তরোিা জানান, টিকা থন়োর পযর যারা �যেো অনুভ� করতেয�ন 
িারা এক ্রযনর ম�ম �যে�িার কযরতেয�ন, থযটি কযোযম্প 
�স�াসকারী মানেু সা্ারণি থযযকাযনা ্রযনর �যেোর জনযেই �যে�িার 
কযরন। আ�ার তকেু উত্তরোিা জানান থয ভযোকতসন থন়োর পর 
িা�কা �যেো িও়োটা স্াভাত�ক।

 যতে থকান �যেো ি়ে, আমরা ‘মুভ’ ম�ম �যে�িার কতর 
(স্ানী়ে িাযমকিতসযি পাও়ো যা়ে, যা সা্ারণি জয়েযটের �যেো়ে 
�যে�হৃি ি়ে)। ভযোকতসন থন়োর পর যতে কাযরা থকাযনা �যেো ি়ে, 
িারাও থসটি �যে�িার কযরন।”

– পুরুে, ৩০, কযোম্প ১১

িু�নামূ�কভায� পুরুে উত্তরোিাযের ময্যে ভযোকতসন সম্পযককি  থিমন 
সযচিনিা �ক্যে করা যা়েতন। িারা �য�যেন থযযিিু িাযের থ�তশরভাগ 
সম়ে �াত়ির �াইযর তেনমজরু তিসায� কাজ করযি ি়ে, িাই িাযের 
জনযে ভযোকতসন সম্পতককি ি িেযে জানার সুযযাগও িু�নামূ�ক কম। 
পুরুেযের থক্যরে ভযোকতসন সম্পতককি ি িযেযের প্্ান উৎস িয�া িাযের 
প্তিয�শী, মাফঝ এ�ং ব্লযকর �য়োযজযেষ্রা। উত্তরোিারা �য�যেন 
মাফঝ এ�ং ভ�াতটে়োরযের কাে থেযক িারা থজযনযেন থয িাযের চার 
থেযক পাাচ মাযসর ময্যে টিকা থেও়ো িয� এ�ং থযযিিু ভযোকতসযনর 
প্চারণা শুরু িয়েযে মারে এক মাস িয�া, িাই িারা এ ত�ে়েটি তনয়ে 
খু� একটা তচফতিি নন। যতেও থশে পযকিতি যতে ভযোকতসন থপযি থেতর 
ি়ে িািয� ত�ে়েটি িাযের উতবিগ্ন কযর িু�যি পাযর।

পুরুষ এবং নারীরা ভিন্ন ভিন্ন উৎস থেকে 
থোভিড-১৯ সম্পভেকি ত তে্য পান

পুরুে উত্তরোিাযের মযি, িাযের জনযে িযেযের প্্ান উৎস ি� 
ভ�াতটে়োর, মাফঝ এ�ং মসফজযের �াউডস্পিকার থেযক থেও়ো 
থ�ােণাগুয�া। অনযেতেযক নারী উত্তরোিারা �য�যেন, িারা 
িাযের প্তিয�শীযের কাে থেযক ভযোকতসন সম্পতককি ি িেযে পান, 
ভ�াতটে়োরযের কাে থেযক ন়ে। এর ময্যে থকউ থকউ এটিও 
�য�যেন থয ভ�াতটে়োরা খু� কমই িাযের �াত়িযি আযসন।

 ভ�াতটে়োররা আমাযের থশল্াযর আযগর মযিা আর 
আযসন না। এ কারযণ আমরা ভযোকতসযনর গুরুত্ব সম্পযককি  
কমই জাতন এ�ং কয� নাগাে আমরা টিকা পায�া থসটিও 
আমাযের জানা থনই।”

– নারী, ২২, কযোম্প ১১

উত্তরোিারা আরও �য�যেন থয টিকার থকাযনা অসুত�্া �া 
পাশ্বকিপ্তিফরি়ো আযে তক না থস সম্পযককি  িারা সযচিন নন। িারা 
�য�ন, এটি উপকারী এ�ং থস কারযণ এটি তনযিও িাযের থকাযনা 
তবি্া থনই।

তসএিআরএম (CFRM) িেযে থেযক থেখা থগযে, কয� নাগাে 
ভযোকতসন থপযি পাযরন থস ত�েয়ে নারীরা (থ�তশরভাগই ২০-২৯ 
�ের �়েসী) জানযি আগ্রিী। িারা �য�যেন, থযযিিু স্ামীই 
পতর�াযরর প্্ান উপাজকিনকারী তিযসয� িাযের খা�ার, কাপ়ি 
ইিযোতে থেন, িাই টিকা সংরিাতি তসদ্ধাতিও িাযের উপর তনভকি র 
কযর। সুতরাং নারীরা ভ্াকসসননর গুরুত্ব জাননেও বা টিকা 
সননত ইচ্ছুক হনেও তারা টিকা সিনত পারনবন সক না সসটি 
সনভ্ভ র করনব তানির পসরবানরর পুরুষনির উপর।

 আমার স্ামী িার অনুমতি ো়িা আমাযক তকেু 
করযি তনযে্ কযরযেন। িাই ভ�াতটে়োররা যতে আমাযের 
�াত়িযি ভযোকতসন তেযি আযস এ�ং িখন যতে আমার স্ামী 
অনুপফস্ি োযকন, িািয� আতম টিকা তনযি চাইয�ও িার 
অনুমতি ো়িা টিকা তেযি পারয�া না।”

– নারী, ২২, কযোম্প ১১
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সূরে: থরাতিঙ্া সম্প্রোয়ের সেসযেযের অতভযযাগ এ�ং মিামি 
জানাযনার পদ্ধতি সম্পযককি  েষৃ্টিভফঙ্ ও অতভজ্ঞিা থ�াঝার 
জনযে, ট্ান্সয�টসকি উইোউট �ডকি াসকি (টিডতব্লউত�) কযোযম্প 
�স�াসকারী ১০ জন পুরুে এ�ং ৪ জন মতি�ার থিাযনর 
মা্যেযম সাক্াৎকার তনয়েতে�। ২০২১ সায�র অয্া�র মাযসর 
মাঝামাফঝ সাক্াৎকারগুয�া থনও়ো িয়েতে�।

মানসম্মি অতভযযাগ ও মিামি জানাযনার �যে�স্া (তসএিএম) 
প্তিষ্া করা এ�ং থসটা যাযি সকয�র জনযে সিযজ �যে�িারযযাগযে 
ি়ে িা তনন্চিি করা থরাতিঙ্া শরণােতীযের প্তি মানত�ক সংস্াগুফ�র 
জ�া�তেতিিা এ�ং প্েত্ত থস�ার মান উন্নি করার জনযে অিযেতি 
জরুতর। �িকি মাযন কযোম্পগুয�াযি তসএিএম সম্পযককি  থরাতিঙ্াযের 
েষৃ্টিভফঙ্ এ�ং অতভজ্ঞিা আরও ভায�াভায� জানার জনযে টিডতব্লউত� 
সম্প্রোয়ের কয়েকজন সেযসযের সাযে সাক্াৎকাযরর আয়োজন 
কযরতে�।

মানুষ মতামত এবং অভিক�াগ জানাকনার জন্য ভিন্ন 
ভিন্ন পদ্ধভত ব্যবহার েকর

সাক্াৎকাযর ১৫ জযনর ময্যে ১২ জন �য�যেন থয িারা জাযনন 
থয িাযের স্ানী়ে এ�াকা়ে থকাো়ে তগয়ে মিামি ও অতভযযাগ 
জানাযি পারয�ন। সাক্াৎকার োিারা �য�যেন িারা সা্ারণি 
প্েযম একজন মাফঝর সাযে কো �য�ন। থকউ থকউ কতমউতনটির 
অনানুষ্াতনক থনিাযের সাযে �া স্ানী়ে তসআইতস (কযোম্প-ইন-
চাজকি) অফিযস তগয়ে কো �য�ন। অনযেযের ময্যে অযনযক অতভযযাগ 
জানাযি সরাসতর এনফজও �া জাতিসংয�র অফিস �া িাযের 
থস্ছোযস�কযের কাযে যান। তিনজন উত্তরোিা �য�যেন থয 
মিামি �া অতভযযাগ থকাো়ে তগয়ে জানাযি িয� িা িারা জাযনন 
না।

থবভিরিাগ মানুকষর োকে ভসএফএম সম্পকেকি  �কেষ্ট 
তে্য থনই এবং �ারা অভিক�াগ েকরকেন তাকের 
থবভিরিাগই জাভনক়েকেন থ� তাকের সমস্যার থোনও 
সমাধান েরা হ়েভন

ে়েজন সাক্াৎকারোিা �য�যেন থয অিীযি প্্ানি এনফজও-
থের কাযে থেযক িারা জানযি থপযরতেয�ন থয কীভায� অতভযযাগ 
এ�ং মিামি জানাযি িয�, িয� ৯ জন অংশগ্রিণকারী জাতনয়েযেন 
থয িারা এ�যোপাযর থকাযনা িেযে পানতন। ে়েজন সাক্াৎকারোিা, 
৩ জন নারী এ�ং ৩ জন পুরুে �য�যেন থয িারা গি ১২ মাযস 
মিামি তেয়েযেন �া অতভযযাগ জাতনয়েযেন। িাযের ময্যে পাাচজন 
থসটা এনফজও �া তসআইতস থস্ছোযস�যকর জাতনয়েযেন এ�ং ১ 
জন একটি সংস্াযক তচঠি ফ�যখ জাতনয়েযেন। িারা ত�তভন্ন ত�ে়ে 

সম্পযককি  অতভযযাগ জাতনয়েযেন থযমন পাতন ও সযোতনযটশন, থরশন, 
ক্তিগ্রস্ থশল্ার, �ুযের সমসযো এ�ং স্াস্যেযস�া তনয়ে অসন্তুষ্টি। ৬ 
জন সাক্াৎকার োিাযের ময্যে মারে ১ জন �য�যেন থয তিতন িার 
অতভযযাযগ থয সা়িা থপয়েযেন িা তনয়ে সন্তুষ্ট, আর �াতক ৫ জন 
�য�যেন থয িাযের সমসযোর থকানও সমা্ান করা ি়েতন।

মানুষ অভিক�াগ েরার থেক়ে মতামত জানাকত থবভি 
স্াচ্ছন্্যকবাধ েকরন

১১ জন অংশগ্রিণকারী �য�যেন থয িারা সংস্াগুয�াযক মিামি 
জানাযি স্াছেন্যেয�া্ কযরন, যতেও �াতক ৪ জন �য�যেন িারা 
কযরন না। থয ৪ জন মিামি তেযি স্াছেন্যেয�া্ কযরন না িাযের 
ময্যে তিনজযনর আশঙ্া থয মিামি জানায� িারা থয থস�াগুয�া 
পাযছেন থসটা পায�ন না; এযের ময্যে একজন �য�যেন থয তিতন 
মিামি জানাযি ভ়ে পান। থসই সাযে এই ৪ জন সি থ�তশর ভাগ 
অংশগ্রিণকারী (১১ জন) �য�যেন থয িারা থকানও সংস্ার কাযে 
�া সংস্া সম্পযককি  অতভযযাগ জানাযি স্াছেন্যেয�া্ কযরন না। 
থকন স্াছেন্যেয�া্ কযরন না িা জানযি চাইয� িারা �য�যেন থয, 
িারা সংস্াগুয�ার কাে থেযক থয থস�া পাযছেন থসজনযে কৃিজ্ঞ। 
িারা ত�শ্বাস কযরন থয সংস্াগুয�া ভায�া উযদেযশযে কাজ করযে 
এ�ং িাযের থয থস�া তেযছে িা িাযের জী�ন্ারযণর জনযে অিযেতি 
জরুতর। েইুজন �যেফতি এই উযবিগ িুয� ্যরযেন থয অতভযযাগ 
জানায� িার পতরণাম থনতি�াচক িযি পাযর এ�ং থসই কারযণ িারা 
ি়েি আর সিা়েিা পায�ন না।

 আতম এনফজওগুয�ার ত�রুযদ্ধ অতভযযাগ করযি চাই 
না কারণ িারা আমাযের উন্নতির জনযে কাজ করযে আর 
আমাযের যা যা প্য়োজন িা তেযছে।"

– থরাতিঙ্া পুরুে, ২২

 আমাযের মযন ি়ে থয আমরা যতে অতভযযাগ কতর িয� 
আমরা এনফজওগুয�ার কাে থেযক আর থকানও সািাযযে পায�া 
না।"

– থরাতিঙ্া পুরুে, ২০
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অভিক�াগ এবং 
মতামত জানাকনার 
পদ্ধভত সম্পকেকি  
থরাভহঙ্াকের 
েষৃ্টিিঙ্ঙ্



ত�ত�তস তমতড়ো অযোকশন এ�ং ট্ান্সয�টসকি উইোউট �ডকি াসকি তমফ�ি ভায� থরাতিঙ্া সংকযট ক্তিগ্রস্ 
জনসা্ারযণর কাে থেযক মিামি সংগ্রি করা এ�ং থসগুয�া সংকফ�ি করার কাজ করযে। এই সংফক্প্ত 
প্তিয�েনটির উযদেশযে ি� ত�তভন্ন ত�ভাগগুয�াযক থরাতিঙ্া এ�ং আশ্র়েোিা (�াং�াযেশী) সম্প্রোয়ের 
থেযক পাও়ো ত�তভন্ন মিামযির একটি সংফক্প্ত ত��রণ থেও়ো, যাযি িারা জনযগাষ্ঠীগুয�ার চাতিো এ�ং 
পেন্-অপেযন্র ত�ে়েটি ত�য�চনা কযর রোযণর কাজ আরও ভায�াভায� পতরকল্পনা এ�ং �াস্�া়েন 
করযি পাযর।

�িকি মাযন এই কমকিকাণ্ডটি যতুিরাষ্ট্র সরকাযরর অেকিা়েযন এ�ং ইটোরনযোশনা� থরসতকউ কতমটির সিা়েিা়ে 
পতরচাফ�ি  িযছে।  ইইউ তিউমযোতনটাতর়োন এইড এর অেকিা়েযন এযি আরও সিা়েিা করযে এতসএি।

‘যা জানা জরুতর’ সম্পযককি  আপনার থযযকাযনা মতি�যে, প্শ্ন অে�া মিামি, info@cxbfeedback.org 
ঠিকানা়ে ইযমই� কযর জানাযি পাযরন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যনক ককানোভানবই যকু্তরাষ্ট্র সরকানরর শকংবা ইইউ শিউম্যাশেটাশরযাে এইড এর আেষু্াশেক বক্তব্য বা সরকাশর েীশত শিনসনব গণ্য করা উশিৎ েয।

ভেেু মানুষ মতামত ও অভিক�াগ জানাকনার থষেকরে িাষাগত 
বাধার সম্ুখীন হকচ্ছন

১৫ জন সাক্াৎকার োিার ময্যে তিনজন �য�যেন থয ভাোগি �া্ার 
কারযণ িাযের মিামি �া অতভযযাগ জানাযি সমসযো়ে প়িযেন। েইু জন এই 
ত�ে়েটিও উযলেখ কযরযেন থয তসআইতস �া অনযোনযে কমতীরা শু্ুমারে �াং�া 
ভাো়ে কো �য�ন এ�ং অনযে একজন সাক্াৎকারোিা �য�যেন থয ত�যেশী 
কমতীরা শু্ুমারে ইংযরফজ ভাো়ে কো �য�ন। সাক্াৎকার োিাযের ময্যে মারে 
একজন মিামি ও অতভযযাগ জানাযনার থক্যরে সাংস্ককৃ তিক �া্ার �যোপারটা 
উযলেখ কযরযেন। এই �যেফতি িাযের এ�ং তসআইতস থস্ছোযস�কযের ময্যে 
ক্মিার ব�েমযে সম্পযককি  উযবিগ প্কাশ কযর �য�যেন থয যখন িারা অতভযযাগ 
�া মিামি জানাযি যান িখন প্া়েশই িাযের কো শুযন ফিতরয়ে থেও়ো ি়ে।

 স�যচয়ে ভায�া িয� যতে সংস্াগুয�া একটা পেৃক অফিস বিতর 
কযর থযখাযন তগয়ে থ�াযকরা থখা�াখুফ� অতভযযাগ �া মিামি জানাযি 
পাযর।"

– থরাতিঙ্া পুরুে, ৩৩

 নারী থস্ছোযস�ীরা যতে আমাযের �াত়িযি এযস থেযখন থয আমরা 
তক ্রযনর সমসযো়ে ভুগতে, িািয�ই আমাযের জনযে স�যচয়ে ভায�া 
িয�।"

– থরাতিঙ্া নারী, ২০

মানুষ মুকখামুভখ সাষোকতর মাধ্যকম মতামত ও অভিক�াগ 
জানাকত োন

যখন সাক্াৎকারোিাযের ফজজ্ঞাসা করা িয়েতে� থয িারা কীভায� িাযের 
মিামি �া অতভযযাগ জানাযি স্াছেন্যে থ�া্ করয�ন, িখন িারা এর জনযে 
একটা পৃেক অফিযসর �যে�স্া করার পরামশকি তেয়েযেন এ�ং িার পাশাপাতশ, 
সম়েমযিা সা়িা পাও়োর কো �য�যেন। িারা ত�যশেি নারীযের জনযে 
নারী থস্ছোযস�ীযের তন়েতমি সাক্াৎ কযর এই পদ্ধতি সম্পযককি  তনযেকিশনা ও 
সিা়েিা থেও়োর পরামশকি তেয়েযেন। সাক্াৎকারোিাযের সকয�ই �য�যেন 
থয িারা �যেফতিগিভায� সাক্াযির মা্যেযম এ�ং থরাতিঙ্া ভাো়ে মিামি ও 
অতভযযাগ জানাযি চান এ�ং এযক্যরে থগাপনী়েিা রক্া করার ত�ে়েটি তনয়ে 
িাযের উযবিগ রয়েযে।
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