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

ইস্যু ২৩ × ব্ধবার, ১৭ এপ্রিল ২০১৯

পথঘাট ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্া নিযয় 
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আসন্ন গ্রীষ্ম ও বরষ্াকষালে, ক্ষালপের অভ্ন্তলর পথঘষাট ও পয়ঃপ্রণষােরী ব্বস্ষার নষানষা 
সমস্ষা ননলয় ররষানিঙ্ষা জনল�ষাষ্ঠীর অলনক সদস্ তষালদর দনুচিন্তষার কথষা ব্ক্ত কলরলেন। 
এই সমস্ষাগুলেষা আলরষা বষাড়লব আশঙ্ষা কলর তষারষা উলবে� প্রকষাশ কলরলেন এবং তষারষা 
মলন কলরন রে স্ষাস্্ ও ননরষাপত্ষা সংক্ষান্ত জটিেতষা ররষাধ করলত আশু ব্বস্ষা রনয়ষা 
প্রলয়ষাজন। তষালদর উলবে�গুলেষার মলধ্ রলয়লে:

• ঘর রথলক ব্ললক েষাওয়ষার ভষালেষা পথ নষা থষাকষা এবং একইভষালব 
ব্লক রথলক প্রধষান সড়লক েষাওয়ষার ভষালেষা রষাস্ষা নষা থষাকষা।

• সঙ্রীণ্, ঢষাে ুও ভষাঙষাল�ষারষা রষাস্ষা

• পষািষালড়র উপর পে্ন্ত রকষালনষা নসঁনড় ননম্ষাণ করষা িয় নন, েষার ফলে েষাতষায়ষালতর 
রষেলরে এবং পষানন ও অন্ষান্ সষামগ্রী আনষার রষেলরে সমস্ষা িয়

• ননরষাপত্ষা সংক্ষান্ত নবরলয়র মলধ্ রলয়লে নবলশর কলর বয়স্ক ও নশশুরষা 
বত্মষান পথঘষাট ব্বিষার করলত ন�লয় দঘু্টনষায় আিত িলছেন

• ররেন ও ডষাস্টনবলনর কষালে থষাকষা বষানড়গুলেষা দ�্ুন্ধ, দরূণ ও 
বন্ষার কষারলণ বসবষালসর অলেষা�্ িলয় পলড়লে

• অলনক ব্ললকর ররেন ও ডষাস্টনবন পনরত্ক্ত িলয় পলড়লে

মতষামত প্রদষানকষাররী ররষানিঙ্ষা জন�ণ এক ব্লক রথলক অন্ ব্ললক েষাতষায়ষালতর জন্ পে্ষাপ্ত 
সড়ক, রষাস্ষা ও নসনঁড়র অভষালব সষৃ্ট সমস্ষাগুলেষা ননলয় তষালদর ক্মবধম্ষান উলবে� প্রকষাশ 
কলরলেন। তষারষা আশঙ্ষা প্রকষাশ কলরলেন রে, বত্মষান অবকষাঠষালমষার সরীমষাবদ্ধতষার কষারলণ 
বরষ্াকষালে প্রলয়ষাজনরীয় উপকরণ সংগ্লির সময় তষারষা দষারুণ ভষালব প্রনতবন্ধকতষার 
সম্খুরীন িলবন। অলনক নষাররী িতষাশষা প্রকষাশ কলরলেন রে, খষারষাপ রষাস্ষা ও নসনঁড়র কষারলণ 
পষানন আনষার মলতষা অপনরিষাে ্কষাজও অলনক কষ্টসষাধ্ এবং মষালে মষালে নবপদজনক িলয় 
ওলঠ। অলনক ব্ললক, পষািষালড়র পষাদলদলশ রেখষালন পষাননর কূয়ষা ও ে্ষাট্রিন অবনস্ত, রসখষান 
রথলক পষািষালড়র �ূড়ষা পে্ন্ত ভষালেষা নসনঁড় রনই। অলনক জষায়�ষায়, পষািষালড়র ধষার রঘলস মষাটি 

রকলট সরু পথ ততনর করষা িলয়লে, এই পথ অত্ন্ত খষাড়ষা এবং এর ননল�র 
মষাটি রে রকষালনষা সময় ধ্বলস রেলত পষালর। জনল�ষাষ্ঠীর রেষাকলদর ধষারণষা 
তদননদিন কষাজকম,্ রেমন পষানন ভনত্ কলটেইনষার বষা খষাবষালরর বড় বস্ষা ননলয় 
এই সব রষাস্ষায় েষাতষায়ষাত বর্ষাকষালে আলরষা কঠিন িলয় উঠলব। অনধবষাসরীলদর 
আশঙ্ষা রে, একষারলণ তষারষা পেষ্াপ্ত পষানন সংগ্ি করলত পষারলবন নষা।

আমষালদর ব্ললকর রষাস্ষা ভষাে নষা। ... আমষালদর ব্ললকর ১৮০টি বষানড়র 
প্রনতটিই পষািষালড়র ধষালর। ... আমষালদর পষািষালড়র নন� রথলক পষানন ননলয় 

পষািষালড়র উপলর উঠলত িয়। আমরষা রে রষাস্ষা ব্বিষার কনর তষালত রকষান নসনঁড় রনই। 
এেষাড়ষা রষাস্ষাটি রেষাট ও সংকরীণ্। পষানন ভরষা পষারে ও অন্ষান্ নজননসপরে ননলয় 
পষািষাড় রথলক নষামলত আমষালদর অলনক সমস্ষা িয়। আসন্ন বরষ্াকষাে আমষালদর জন্ 
অত্ন্ত কষ্টদষায়ক িলব।”

– নষাররী, ৫২, ক্ষাপে ২ পনচিম

ররষানিঙ্ষা জনল�ষাষ্ঠীর অলনলকই জষাননলয়লেন রে তষারষা তষালদর পনরবষালরর সদস্লদর 
ননরষাপত্ষা ননলয় উনবেগ্ন, রকননষা অলনলকই পষািষানড় রষাস্ষায় ওঠষানষামষার সময় পলড় ন�লয়লেন 
ও আিত িলয়লেন। সকলে ধষারণষা করলেন রে, পষািষালড়র পষাদলদলশর ঘরবষানড় ও রষাস্ষা 
বন্ষায় প্ষানবত িলব। েষালদর ঘরবষানড়র সষালথ রষাস্ষার সরষাসনর সংলেষা� রনই তষারষা এই 
ননলয় ন�নন্তত রে, আসন্ন গ্রীষ্মকষােরীন উচ্চ তষাপমষারেষা ও আর্্ আবিষাওয়ষায় তষারষা সিলজ 
খষাবষার ও পষানরীয় সংগ্ি করলত পষারলবন নষা। নবলশর কলর বৃদ্ধ ও নশশুলদর জন্ খষাড়ষা 
পষািষানড় রষাস্ষা ব্বিষার করষা কঠিন। মতষামলতর অলধ্লকরও রবনশ সং�িৃরীত িলয়লে বয়স্ক 
উত্রদষাতষালদর কষাে রথলক, তষারষা জষাননলয়লেন রে খষারষাপ রষাস্ষাঘষাট ও ররেলনর কষারলণ 
তষারষা নষানষানবধ সমস্ষায় পড়লেন। রবশ কলয়কজন বয়স্ক উত্রদষাতষা উললেখ কলরলেন রে, 
তষালদর রষালতর অন্ধকষালর খষাড়ষা পথ রবলয় নফরলত িলব বলে তষারষা রষালত মসনজলদ রেলত 
পষালরন নষা। মষা-বষাবষারষাও তষালদর সন্তষানলদর ননলয় একই উলবে� ব্ক্ত কলরলেন, কষারণ এই 
রষাস্ষাগুলেষা নদলয় তষারষা স্ককু লে বষা মসনজলদ েষায়।

উৎস: ১৬ রফব্রুয়ষানর রথলক ২ মষা�্ পেন্্ত 
ইটেষারননউজ প্রনতনক্য়ষা সংগ্ি দে রকষালবষা 
কষালেক্ট অ্ষাপ ব্বিষার কলর ১পঃূ, ১পঃ, 
২পঃূ, ২পঃ, ৩, ৪ ও ৪-এক্সলটনশন ক্ষাপে 
রথলক মতষামত সংগ্ি কলরলেন। ইংলরনজ ও 
বষাংেষা নেনপ ব্বিষার কলর ররষানিঙ্ষা ভষারষালত 
মতষামত সংগ্ি করষা িলয়লে। রমষাট ২৫৮টি 
প্রনতনক্য়ষা নবললেরণ কলর রে সব প্রধষান 
প্রধষান সমস্ষা ন�ননিত করষা িলয়লে– অপ্রতুে 
সড়ক রেষা�ষালেষা� ব্বস্ষার কষারলণ ক্ষালপের 
মলধ্ অবষাধ �েষা�লে বষাধষা এবং পয়ঃপ্রণষােরী 
ব্বস্ষা রমরষামত নষা িওয়ষার কষারলণ সষৃ্ট 
স্ষাননলটশন ও স্ষাস্্�ত সমস্ষা। পথঘষাট এবং 
পয়ঃপ্রণষােরী সমস্ষা সংক্ষান্ত রমষাট ৪০টি উলবে� 
নরলপষাট্ করষা িলয়লে।

ইন্টারনিউজ
 ফেব্রুয়টানর ১৬ – মটার্চ  ২, ২০১৯
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আমষালদর রেষাট রেষাট নশশুগুলেষা এই 
রষাস্ষা নদলয় ওঠষানষামষার সময় পলড় েষায়। 
বয়স্ক রেষালকরষাও রষাস্ষায় ওঠষানষামষার 

রষেলরে অসনুবধষায় পড়লেন। বৃদ্ধরষা রষালত নষামষাজ 
পড়ষার জন্ মসনজলদ রেলত পষালরন নষা। এই রষাস্ষা 
ধলর মসনজলদ েষাওয়ষার রষেলরে তষালদর পলড় 
েষাওয়ষার ভয় রলয়লে, একষারলণ তষারষা ঘলরই 
নষামষাজ পলড়ন।”

– নষাররী, ৫২, ক্ষাপে ২ পনচিম

ররষানিঙ্ষা জনল�ষাষ্ঠীর জন্ বজ্্ ননষ্ষাশন একটি প্রধষান 
সমস্ষা। মতষামলতর রষাট শতষাংশই ররেন ব্বস্ষা ও বজ্্ 
ননষ্ষাশন ব্বস্ষা সংক্ষান্ত। ১৮ মষাস পলরও, অলনক 
ব্ললকর অনধবষাসরীরষা জষাননলয়লেন রে তষালদর ররেন বষা 
ডষাস্টনবনগুলেষা পনরত্ক্ত িলয় রলয়লে। নকেু নকেু 
ব্ললক, বষঁাশ নদলয় নকেু ররেন ততনর করষা িলয়নেে, এ 
বষঁাশগুলেষা বদলে নষা রদয়ষা ও আনুরনঙ্ক রষেণষালবষেলণর 
অভষালব অলকলজষা িলয় পলড়লে। এর ফলে বজ্্ পদষাথ্ 
উপনরভষাল� জমষা িলছে। অলনক উত্রদষাতষা জষাননলয়লেন 
রে ররেলনর পষানন আবষার তষালদর ঘলর নফলর আলস এবং 
দরূণ ঘটষায়। দইু সপ্তষালিরও রবনশ সময় ধলর মতষামত 
সংগ্ি কষালে, ররষানিঙ্ষা মষানলুররষা অসংখ্বষার উললেখ 
কলরলেন রে ররেনগুলেষা বন্ধ িলয় রলয়লে এবং ক্ষালপে 
রবশ নকেু ররষাল�র প্রলকষাপ রবলড়লে। েষালদর বষানড়লত 

দনূরত পষানন নফলর আলস, তষালদর অনধকষাংলশরই ত্বলকর 
সমস্ষা রদখষা নদলয়লে। স্ষাস্্ সমস্ষার পষাশষাপষানশ, বন্ধ 
িলয় েষাওয়ষা ররেনগুলেষা দ�্ুন্ধ েড়ষায় এবং অলনলকই 
এই বন্ধ ররেলন ময়েষা আবজ্নষা রফেষায় আলরষা 
উলবে�জনক পনরনস্নত সষৃ্টি িলয়লে। ররেলনর কষােষাকষানে 
বসবষাসকষাররীরষা বলেলেন রে, ররেলন সব ধরলনর ময়েষা 
আবজ্নষা রফেষা িয়, ফলে ররেনগুলেষা আলরষা বন্ধ িলয় 
পলড়লে। তষারষা আলরষা বলেন রে, এই ররেনগুলেষালত 
ক্মষা�ত আবজ্নষা রফেষার কষারলণ মষারষাত্মক বষায়দুরূণ 
িলছে এবং মষালে মষালে জেষাবদ্ধতষাও সষৃ্টি করলে।

পষািষালড়র পষালশ আমষালদর ব্ললক একটি 
ররেন ননমষ্াণ করষা িলয়নেে। উপলরর 
ঘরগুলেষালত েষারষা থষালকন তষারষাও ররেলন 

আবজ্নষা রফলেন আবষার আমষালদর ননল� েষারষা 
আলেন তষারষাও ররেনগুলেষালত আবজ্নষা রফলেন, 
ফলে ররেন বন্ধ িলয় ন�লয়লে। এখষান রথলক এখন 
দ�্ুন্ধ েড়ষায়।... আমরষা ঘলরর নভতর টিকলত পষানর 
নষা। এই দ�্ুলন্ধর কষারলণ আমরষা নষানষানবধ ররষাল� 
আক্ষান্ত িলয়নে। আমরষা মলন কনর েনদ আমষালদর 
ব্ললকর ররেনটি পনরষ্ষার করষা িয় তষািলে খবুই 
ভষালেষা িলব এবং আমষালদর ররষা�বষােষাই িলব নষা।”

– পরুুর, ৬৩, ক্ষাপে ১ পবূ্

আমষালদর ব্ললক আমষালদর অলনক সমস্ষা 
আলে, কষারণ আমষালদর ময়েষা-আবজ্নষা 
রফেষার রকষালনষা জষায়�ষা রনই। আমষালদর 

রকষালনষা ডষাস্টনবনও রনই। অন্ষান্ ব্ললক আবজ্নষা 
রফেষার জন্ বষােনত রদয়ষা িয়, এবং রসখষালন 
রস্ছেষালসবলকরষাও পনরছেন্নতষা কষােক্্ম �ষােষায়। ... 
রকষালনষা এননজও েনদ আমষালদর ব্ললক ময়েষা 
রফেষার জন্ েুনড় রদয় এবং রস্ছেষালসবলকরষা েনদ 
এখষালন পনরছেন্নতষা কষােক্্ম �ষােষায় তষািলে 
খবুই ভষালেষা িয়।”

– নষাররী, ৫০, ক্ষাপে ১ পব্ূ

ররষানিঙ্ষা জন�ণ এলক অপলরর সষালথ রষাস্ষাঘষাট ও বজ্্ 
ননষ্ষাশন সংক্ষান্ত সমস্ষা সমষাধষালনর সম্ষাব্ নবনভন্ন 
রকৌশে নবননময় কলরন। রেলিতু গ্রীষ্ম ও বর্ষাকষাে 
আসলে, তষাই রে রকষালনষা অবকষাঠষালমষা�ত কষাজ অসম্ব 
িলয় পড়ষার আল�ই, তষারষা এখনই এই সমস্ষাগুলেষা 
সমষাধষালনর জন্ ব্বস্ষা গ্িলণর প্রনত রজষার রদন। েষারষা 
উত্র নদলয়লেন তষারষা অনলুরষাধ কলরলেন, রেন পষািষানড় 
রষাস্ষায় কংনক্লটর নসনঁড় ননমষ্াণ করষা িয় এবং রে 
সব জষায়�ষায় সম্ব রসখষালন রষাস্ষা আলরষা �ওড়ষা করষা 
িয় েষালত মষােষামষাে ননলয় আলরষা সিলজ ও ননরষাপলদ 
েষাতষায়ষাত করষা েষায়। বজ্্ অপসষারণ সমস্ষা সমষাধষালনর 
জন্ তষারষা বন্ধ িলয় েষাওয়ষা ররেনগুলেষা পনরষ্ষার করষার 

কথষা বলেলেন েষালত তরে বজ্্ সঠিকভষালব অপসষানরত 
িয় ও আর রকষালনষা রভষা�ষানন্ত সষৃ্টি নষা িয়। রে সব ব্ললক 
ডষাস্টনবন রনই, রসইসব ব্ললক তষারষা অন্ষান্ বজ্্ পদষাথ্ 
রফেষার জন্ ডষাস্টনবন বষা ময়েষার েুনড় র�লয়লেন।

উৎস: রবতষালরর আলেষা�নষা অনষু্ষান 'রবতষার সংেষালপ' অংশগ্িণকষাররী আশ্রয়দষাতষা জনল�ষাষ্ঠীর রশ্রষাতষালদর মতষামত। অনষু্ষানটি ১৩রষা মষা�্ ২০১৯ তষানরলখ 
কক্সবষাজষালর রডপটুি কনমশনষালরর অনফলস ররকড্ করষা িয়। অনষু্ষান �েষাকষালে রশ্রষাতষালদর নজজ্ষানসত প্রশ্ন রথলক এই সমস্ষাগুলেষা ননথবদ্ধ করষা িলয়লে। 
নবনবনস নমনডয়ষা অ্ষাকশন এবং ইউননলসলফর সিষায়তষায় বষাংেষালদশ রবতষার এই অনষু্ষানটি প্রলেষাজনষা কলরলে। রমষাট ৩৬ জন রশ্রষাতষা প্রশ্ন কলরন, েষার মলধ্ 
৭৫% নেলেন পরুুর এবং ২৫% নেলেন নষাররী। তষােষাড়ষা, এই সমস্ষাগুলেষা সষৃ্টির রপেলনর কষারণ আলরষা ভষালেষাভষালব বুেলত আশ্রয়দষাতষা জনল�ষাষ্ঠীলত 
রফষাকষাস গ্রুপ নডসকষাশন বষা দে�ত আলেষা�নষা আলয়ষাজন করষা িয়।

আশ্রয়দাতা জিয�াষ্ঠী� 
দদিনদিি সমস্যাসমিূ
কক্সবষাজষালর বসবষাসকষাররী আশ্রয়দষাতষা জনল�ষাষ্ঠী মলন কলরন রে, ররষানিঙ্ষা 
সংকলটর ফলে তষালদর জরীবলন বহুনবধ প্রভষাব পলড়লে। তষারষা মলন কলরন রে, 
ররষানিঙ্ষা জন�লণর জন্ই তষারষা ননলজলদর এেষাকষায় স্ষাধরীনভষালব �েষালফরষা 
করলত পষালরন নষা। তষােষাড়ষাও, তষালদর অলনলকই মলন কলরন রে তষালদর 
জরীনবকষা ননলয়ও তষালদর সমস্ষা িলছে রেলিতু ররষানিঙ্ষা মষানুলররষা তষালদর কষাজ 
ননলয় ননলছেন। স্ষাস্্ রসবষার ক্মবধম্ষান খর� এবং এ অঞ্চলে পেট্ন নশলপের 
প্রসষার কলম েষাওয়ষা নবরলয়ও তষারষা উলবে� প্রকষাশ কলরলেন। এেষাড়ষাও, 
ররষানিঙ্ষা সংকলটর শুরু রথলকই রপৌরসভষা অনফস জন্ম সনদ প্রদষান বন্ধ কলর 
রদয়ষায়, আশ্রয়দষাতষা জনল�ষাষ্ঠী জন্ম সনদ প্রষানপ্তর রষেলরে সমস্ষায় পলড়লেন।

আশ্রয়দষাতষা জনল�ষাষ্ঠী জষাননলয়লে রে, ররষানিঙ্ষা জনল�ষাষ্ঠীর �েষালফরষা 
ননয়ন্ত্রলণর জন্ রেসব ররষাড ব্লক রদয়ষা িলয়লে, তষা আশ্রয়দষাতষা জনল�ষাষ্ঠীর 
স্ষাধরীন েষাতষায়ষালত ও বষাধষার সষৃ্টি করলে। আশ্রয়দষাতষা জনল�ষাষ্ঠীর কষালে 

নজজ্ষাসষা করষা িয় রে, ররষানিঙ্ষা জনল�ষাষ্ঠীর �েষা�ে আলরষা ভষালেষাভষালব 
ননয়ন্ত্রলণর জন্ করী করষা রেলত পষালর। এলত তষারষা ক্ষালপের র�কলপষালস্ট 
ররষানিঙ্ষা জন�লণর আঙুলের েষাপ নমনেলয় রদখষার কথষা বলেন। তষারষা মলন 
কলরন রে, এটষা করলে ররষাড ব্ললকর প্রলয়ষাজন কলম েষালব এবং আশ্রয়দষাতষা 
জনল�ষাষ্ঠী অবষালধ �েষালফরষা করলত পষারলবন।

ররষানিঙ্ষা সংকলটর শুরু রথলক আশ্রয়দষাতষা জনল�ষাষ্ঠীর জন্ জরীনবকষা 
প্রধষানতম সমস্ষা িলয় দঁষানড়লয়লে। ররষানিঙ্ষা সংকট শুরুর আল�, স্পেনশনষেত 
ব্নক্তরষা নষানষানবধ কষাজ করলতন রেমন ধষান ও শষাকসবনজ উৎপষাদন, কষাঠ ও 
বষঁাশ কষাটষা, শষাকসবনজ, মষাংস, ওরধু এবং রপষাশষাক নবনক্র রদষাকষালন কষাজ 
করষা, নদনমজরুরী এবং জ্ষােষানরী সংগ্ি ও নবনক্। নশনষেত ব্নক্তরষা নশষেকতষা, 
সরকষানর �ষাকুনর, ষুের্ ব্বসষা এবং এননজও কমমী নিলসলব কষাজ করলতন। 
স্পেনশনষেত রেষালকরষা বলেলেন রে, ররষানিঙ্ষা সংকট শুরুর সময় রথলক তষারষা 

নবনভন্ন কষারলণ তষালদর কষাজ িষানরলয়লেন। নশনষেত ব্নক্তরষা আশ্রয়দষাতষা 
জনল�ষাষ্ঠীর অভ্ন্তলর তষালদর �ষাকুনর রেলড় নদলয়লেন এবং ররষানিঙ্ষা সংকলট 
সিষায়তষা-প্রদষানকষাররী এননজওগুলেষালত নবনভন্ন পলদ কষাজ করলেন, রেখষালন 
তষালদর রবতন অলনক রবনশ। তষারষা উললেখ কলরলেন রে, তষালদর জনল�ষাষ্ঠী 
রথলক ৮০০ জন ব্নক্ত রজেষা কনমশনষালরর কষালে কষালজর জন্ আলবদন 
কলরনেলেন, নকন্তু কত জন কষাজ রপলয়লেন রস সপেলক্ তষালদর রকষালনষা তথ্ 
রদয়ষা িয়নন।

এেষাড়ষাও, স্ষানরীয় রেসমস্ রেষাক নদনমজরু নিলসলব কষাজ কলরন তষারষা তদননক 
মজনুর কম পষালছেন রেলিতু ররষানিঙ্ষা নদনমজলুররষা তষালদর কষাজগুলেষা করলেন 
এবং কম মজনুরলত কষাজ করলতও তষালদর আপনত্ রনই। রশ্রষাতষামণ্ডেরী ব্ষাখ্ষা 
কলরন রে, স্ষানরীয়রষা রেখষালন প্রনতনদন ৪০০-৫০০ টষাকষা দষানব কলরন রসখষালন 
ররষানিঙ্ষা নদনমজলুররষা একই কষাজ ২০০-৩০০ টষাকষায় করলত রষানজ, কষারণ 

2



নবনবনস নমনডয়ষা অ্ষাকশন, ইটেষারননউজ এবং ট্ষান্সলেটস্ উইদষাউট বড্ষাস্ নমনেত ভষালব ররষানিঙ্ষা সংকলট ষেনতগ্স্ 
জনসষাধষারলণর কষাে রথলক মতষামত সংগ্ি করষা এবং রসগুলেষা সংকনেত করষার কষাজ করলে। এই সংনষেপ্ত 
প্রনতলবদনটির উলদেশ্ িে নবনভন্ন নবভষা�গুলেষালক ররষানিঙ্ষা এবং আশ্রয়দষাতষা (বষাংেষালদশরী) সম্প্রদষালয়র রথলক 
পষাওয়ষা নবনভন্ন মতষামলতর একটি সংনষেপ্ত নববরণ রদওয়ষা, েষালত তষারষা জনল�ষাষ্ঠীগুলেষার �ষানিদষা এবং পেদি-
অপেলদির নবরয়টি নবলব�নষা কলর রেষালণর কষাজ আরও ভষালেষাভষালব পনরকপেনষা এবং বষাস্বষায়ন করলত পষালর।

এই কষাজটি আই.ও.এম, জষানতসংঘ অনভবষাসন সংস্ষার সিলেষান�তষায় করষা িলছে এবং এটির জন্ অথ্ সরবরষাি 
কলরলে ই.ইউ নিউম্ষাননলটনরয়ষান এইড এবং ইউলক নডপষাট্লমটে ফর ইটেষারন্ষাশনষাে রডলভেপলমটে।

'েষা জষানষা জরুনর' সপেলক্ আপনষার রেলকষালনষা মন্তব্, প্রশ্ন অথবষা মতষামত, info@cxbfeedback.org ঠিকষানষায় 
ইলমইে কলর জষানষালত পষালরন।

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

তষালদর প্রষাথনমক �ষানিদষা রেষালণর সষামগ্রীলত পরূণ িলয় েষালছে েষা স্ষানরীয় 
রেষালকরষা পষান নষা।

রশ্রষাতষারষা একথষাও বলেলেন রে, ররষানিঙ্ষা জনল�ষাষ্ঠী আসষার ফলে স্ষানরীয় 
মনুদ রদষাকষানগুলেষার আমেূ পনরবত্ন ঘলটলে, রেমন ররষানিঙ্ষা জনল�ষাষ্ঠীর 
রেষালকরষা এখন অলনক রদষাকষালনর মষানেক। অংশগ্িণকষাররীরষা জষাননলয়লেন 
রে ররষানিঙ্ষা জন�ণ রেলিতু রেষাণ পষালছে রসলিতু আশ্রয়দষাতষা র�ষাষ্ঠীর মলতষা 
তষালদর টষাকষার খবু রবনশ প্রলয়ষাজন রনই, তষাই তষারষা রেষালণর সষামগ্রী কম দষালম 
স্ষানরীয় বষাজষালর রবল� নদলছে। ররষানিঙ্ষা জনল�ষাষ্ঠী আসষার আল� তদননক আয় 
৫,০০০ টষাকষা নেে বলে নকেু নকেু মনুদ রদষাকষান মষানেকরষা জষাননলয়লেন, েষা 
এখন কলম ১,২০০ টষাকষায় রনলম এলসলে। এেষাড়ষা, ররষানিঙ্ষা �ষােলকরষা স্ষানরীয় 
�ষােকলদর র�লয় কম ভষাড়ষায় নরকশষা, অলটষানরকশষা আর ভ্ষান �ষােষালছেন, েষার 
ফলে আশ্রয়দষাতষা জনল�ষাষ্ঠীর মষালে রবকষারত্ব সষৃ্টি িলয়লে।

অংশগ্িণকষাররীরষা বলেলেন রে, তষালদর আয় কলম অলধক্ িলয় র�লে, 
নকন্তু তষালদর তদননদিন খর� নবেগুণ রবলড়লে। রেমন, তষালদর েনদ আল� 
খষাবষার (�ষাে, মষাে, মষাংস, শষাকসবনজ) নকনলত ৬৫০ টষাকষা েষা�ত, ররষানিঙ্ষা 

জনল�ষাষ্ঠী আসষার পর এখন রসই জষায়�ষায় েষা�লে ২০০০ টষাকষা। তষারষা 
আলরষা জষাননলয়লেন রে ন�নকৎসষা, েষাতষায়ষাত আর নশষেষার খর�ও রবলড় 
নবেগুণ িলয়লে।

অংশগ্িণকষাররীরষা দষানব জষাননলয়লেন ররষানিঙ্ষা জনল�ষাষ্ঠীলক রেন অনবেলবে 
তষালদর ননলজলদর রদলশ রফরত পষাঠষালনষা িয়, কষারণ তষারষা আশঙ্ষা করলেন 
রে, ররষানিঙ্ষা র�ষাষ্ঠীর জনসংখ্ষা এরপর আলরষা বষাড়লব, আর তষার সষালথ সষালথ 
তষালদর তদননদিন জরীবলনর সমস্ষাও বনৃদ্ধ পষালব। তষালদর ধষারণষা ররষানিঙ্ষা 
জনল�ষাষ্ঠীলক নময়ষানমষালর রফরত পষাঠিলয় নদলে তষালদর সমস্ষার সমষাধষান িলয় 
েষালব। অন্থষায়, তষালদর দদ্ুশষার রশর িলব নষা।

ররষানিঙ্ষা পনুব্ষাসন নবরলয় বষাংেষালদশ সরকষার করী করী পদলষেপ ননলয়লে রস 
সংক্ষান্ত সষাম্প্রনতক তথ্ তষারষা জষানলত �ষান। জরীবনেষাপলনর রষেলরে সমস্ষার 
সমষাধষান নিসষালব তষারষা �ষায় রে, ররষানিঙ্ষা জন�ণ তষালদর এেষাকষায় আশ্রয় 
রনয়ষায় ও কষাজকম ্ করলত শুরু করষায় রে প্রভষাব পলড়লে তষা দরূ করলত 
সরকষালরর পষে রথলক সষািষাে্ করষা উন�ৎ। তষালদর বক্তব্ িলছে, রকন্দরীয় 
প্রশষাসন (এম.নপ. এবং মনন্ত্রলদর) এর কষাে রথলক ননলদ্শ রপলেই রকবে 

এননজও , স্ষানরীয় প্রশষাসন এবং ননব্ষান�ত অনফসষাররষা তষালদর এেষাকষা রথলক 
ররষানিঙ্ষা জনল�ষাষ্ঠীর কষাজকম ্বন্ধ কলর তষালদরলক উলছেদ করলত পষালরন।

ররষানিঙ্ষা জন�ণলক তষালদর রমৌনেক �ষানিদষা রমটষালনষার জন্ 
রেষাণ রদয়ষা িয়, তষাই তষারষা কম পষানরশ্রনমলক কষাজ কলর, নকন্তু 
আমরষা রকষালনষা রেষাণ পষাই নষা। আমরষা করীভষালব কম 
পষানরশ্রনমলক কষাজ করব?”

– পরুুর, ৪৮, আশ্রয়দষাতষা র�ষাষ্ঠী, উনখয়ষা

আল� আমষালদর ন�নকৎসষার জন্ বেলর ৫,০০০-৬,০০০ টষাকষা 
েষা�ত, ররষানিঙ্ষা জনল�ষাষ্ঠী আসষার পর এখন রসখষালন 
২০,০০০ টষাকষা েষাল�।”

– নষাররী, ৩৫, আশ্রয়দষাতষা র�ষাষ্ঠী, উনখয়ষা

আশ্রয়দটাতটা ফ�টাষ্ঠীর সদস্যরটা ফরটানিঙ্টা সংকটের পূট্্চ ও পটর জী্িধটারটের ফমৌনিক প্রটয়টাজি ফমেটাটত তটাটদর দদিনদিি খরর উটলেখ কটরটেি

ফমৌনিক 
রটানিদটা খরটরর খটাত ফরটানিঙ্টা সংকটের 

আট�র দটাম
ফরটানিঙ্টা সংকে 

আরটভের পর দটাম

ঘর
বষা

নড়

ইট ৫-৬ টষাকষা/প্রনতটি ৯-১০ টষাকষা/প্রনতটি

রড ৬০,০০০ টষাকষা/টন ৬৭,০০০ টষাকষা/টন

নসলমটে ৩০০ টষাকষা/বস্ষা ৪৫০ টষাকষা/বস্ষা

কষাঠ ৩০০-৪০০ টষাকষা/ফুট ৫০০-৬০০ টষাকষা/ফুট

বষঁাশ ৫০-১০০ টষাকষা/প্রনতটি ২৫০ টষাকষা/প্রনতটি

টিন ৪,০০০ টষাকষা/বষানণ্ডে ৬,০০০ টষাকষা/বষানণ্ডে

নশ
ষে

ষা স্ককু লের রবতন ৩০০ টষাকষা/মষাস ৬০০ টষাকষা/মষাস

প্রষাইলভট টিউশলনর 
রবতন

২০০-৫০০ টষাকষা/মষাস ১,০০০ টষাকষা/মষাস

ফমৌনিক 
রটানিদটা খরটরর খটাত ফরটানিঙ্টা সংকটের 

আট�র দটাম
ফরটানিঙ্টা সংকে 

আরটভের পর দটাম

ন�
নক

ৎস
ষা ডষাক্তষালরর নফ

২০০-৩০০ টষাকষা/
নভনজট

৫০০-১,০০০ 
টষাকষা/নভনজট

বষানরক্ ন�নকৎসষা 
খর�

৫,০০০-৬,০০০ 
টষাকষা/বের

২০,০০০ টষাকষা/বের

প
নর

বি
ন নরকশষা ভষাড়ষা ৩০ টষাকষা/প্রনতবষার ৬০ টষাকষা/প্রনতবষার

অলটষানরকশষা ভষাড়ষা ৫ টষাকষা/প্রনতবষার ২০ টষাকষা/প্রনতবষার

ফমৌনিক 
রটানিদটা খরটরর খটাত ফরটানিঙ্টা সংকটের 

আট�র দটাম
ফরটানিঙ্টা সংকে 

আরটভের পর দটাম

খ
ষাব

ষার

�ষাে ২৫-২৮ টষাকষা/রকনজ ৩৬-৩৭ টষাকষা/রকনজ

মষাে ২০০ টষাকষা/রকনজ ৪০০ টষাকষা/রকনজ

মষাংস ৪০০ টষাকষা/রকনজ ৬০০ টষাকষা/রকনজ

শষাকসবনজ ২০-৩০ টষাকষা/নদন ৫০-৬০ টষাকষা/নদন

জ
ষাম

ষাক
ষাপ

ড়

সষালেষায়ষার কষানমজ ৫০০ টষাকষা/প্রনতটি ১,০০০ টষাকষা/প্রনতটি

নশশুলদর জষামষাকষাপড় ২০০ টষাকষা/প্রনতটি ৫০০ টষাকষা/প্রনতটি
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