স্যানি টু ইকস

সকল পিএইচই এবং পিএইচপি এর জন্য স্যানিটেশন
প্রোগ্রামিং-এ ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা
মল নিষ্কাশন একটি সেবা, একটি ওয়ান-অফ ইনস্টলেশন নয়
শ�ৌচাগার কর্মসূচীর সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে গড়ে ৪০% নারী প্রদত্ত শ�ৌচাগার ব্যবহার করছেন
ঁ দিচ্ছে), য�ৌন হয়রানি,
না। প্রধান কারণগুল�ো হচ্ছে শ�ৌচাগারে যাওয়া, গ�োপনীয়তার অভাব (মানুষ উকি
পরিচ্ছন্নতা, রাতে আল�োর অভাব এবং দরজায় তালা না থাকার অভাব।
যদি শ�ৌচাগার ব্যবহার না করা হয়, তাহলে অর্থ, সময় এবং সম্পদ অপচয় করা হয় এবং আমরা যে সব
সম্প্রদায়ের সাথে কাজ করি তাদের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা ব্যর্থ হচ্ছে। নিচের মূল বিষয়গুল�োর সমাধান
করলে আমরা সকল ব্যবহারকারীর জন্য উন্নত মানের শ�ৌচাগার সরবরাহ করতে সাহায্য করব।

একটি শ�ৌচাগার নির্মাণ কর্মসূচী শুরু করার আগে ব্যবহারকারীদের পরামর্শ নিন
	
মানুষ সঙ্কটের আগে কিভাবে নিষ্কাশন নিষ্পত্তি করল, তারা এখন কি করছে, এবং তারা এখন
গ্রহণয�োগ্য কি খুজে পাবে?



ধর্মীয়/সাংস্কৃতিক অভ্যাস এবং মলদ্বার পরিষ্কার করার অভ্যাস সম্পর্কে জানুন।



 বন্ধী বা বয়স্ক ব্যক্তিদের মত�ো নির্দিষ্ট গ্রুপের জন্য ওয়াশ সার্ভিস এবং সুবিধাগুলিতে কি ক�োন
প্রতি
বাধা আছে? তাদের অতিরিক্ত কি সমর্থন প্রয়োজন সে বিষয়ে সরাসরি ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করুন।



 থক কমিউনাল শ�ৌচাগার: নারী এবং পুরুষদের শ�ৌচাগারের মধ্যে ন্যূনতম গ্রহণয�োগ্য
পৃ
দূরত্ব কি?
 তারা কখনই ব্যাক-টু -ব্যাক হওয়া উচিত নয়

	
সাম্প্রদায়িক শ�ৌচাগার পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে কে থাকবে? শ�ৌচাগারের পরিচারিকাদের
বেতন দেওয়ার ক্ষেত্রে কি সমস্যা আছে?
	
পারিবারিক শ�ৌচাগার: চারটি পরিবারের মধ্যে একটি শ�ৌচাগার কি ভাগ করা যাবে? তারা কি অন্য
পরিবারের সাথে ভাগাভাগি করতে পারবে, যদিও তারা তাদের চেনে না? যদি শেয়ার করা হয়, তাহলে
তাদের কি এখন�ো আলাদা পুরুষ এবং মহিলা শ�ৌচাগার প্রয়োজন?


পাবলিক বা শেয়ারকৃ ত পারিবারিক শ�ৌচাগার ব্যবহারের ব্যাপারে জনগণের প্রধান উদ্বেগ কি?



শিশু এবং শিশুদের মলমূত্রের কি হবে? ক�োন বয়সে শিশুরা নিজেরাই শ�ৌচাগার ব্যবহার করে?

	
শ�ৌচাগার কি এমএইচএম উপাদান নিষ্কাশনের জন্য ব্যবহার করা হয়? এটা কিভাবে সামলান�ো
যায়?
	
বসার সীমাবদ্ধতা নিয়ে পরামর্শ করুন এবং ব্যাখ্যা করুন।

নকশা


 ঙ্কটের আগে কমিউনিটি কিভাবে স্যানিটেশন সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং তারা এখন কিভাবে তাদের
স
সিদ্ধান্ত তৈরি করে? সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্থানে কে অংশগ্রহণ করে? নারী ও পুরুষের কি সমান কণ্ঠস্বর
আছে?

	
যেখানে সম্ভব, ব্যবহারকারীদের বিদ্যমান বা মডেল শ�ৌচাগার দেখান যাতে তারা নকশা সম্পর্কে
মন্তব্য করতে পারেন।




গ�োপ
নীয়তায় সর্বোচ্চ একাগ্রতা নিশ্চিত করা। যদি প্লাস্টিক শীটব্যবহার করা হয়, এটি অস্বচ্ছ হতে
হবে। সব শ�ৌচাগারে সবসময় অভ্যন্তরীণ তালা লাগান�োর একটা পদ্ধতি থাকা উচিত, এমনকি
দ্রুত জরুরী অবস্থার মধ্যেও। এটি করার একটি দক্ষ এবং সহজ উপায় হল একটি পেরেক উপর
একটি স্ট্রিং হুকিং ঠিক করা, যা দরজা ওয়ার্পিং সমস্যা প্রবণ নয়।



শ�ৌচাগারগুল�ো কিভাবে বসান�ো বা পরীক্ষা করা যায় যাতে মানুষকে টয়লেটে যেতে দেখা না যায়?



রাতে টয়লেট ব্যবহার: শ�ৌচাগার বা রাস্তায় কি আল�ো বা মশাল সরবরাহ করা যাবে?



 র্তে র ভলিউম এবং ব্যবহারকারীর সংখ্যার উপর ভিত্তি করে গর্ত কখন পূর্ণ হবে তা গণনা করুন।
গ
ডিসলাজিং বা ডিকমিশনিং (+কঠিন বর্জ ্য) পরিকল্পনা করুন। যদি ডিসলাজিং পরিকল্পনা করা হয়,
গর্ত লাইন করা উচিত এবং একটি হ�োস বা স্ল্যাব অপসারণের জন্য সহজ প্রবেশাধিকার থাকা উচিত।



 মাপ্তির পর, একটি পিএইচই বা পিএইচপি পেমেন্ট করার আগে নির্মাণ মান স্বাক্ষর করতে হবে
স
অথবা শ�ৌচাগার খ�োলার আগে ।

	
পায়খানা করার (পরামর্শ) পর মানুষ যাতে হাত ধুয়ে ফেলতে পারে তা নিশ্চিত করার সবচেয়ে ভাল�ো
উপায় কি?

পর্যবেক্ষণ: নিয়মিত মেরামত


 শীরভাগ কর্মসূচী প্রতি শ�ৌচাগারে ১:২০ বা ৫০ জন ল�োকের জন্য নতু ন শ�ৌচাগার নির্মাণ করে,
বে
যেখানে অনেক শ�ৌচাগার কে অবহেলা করা হয় যা মেরামতের জন্য পতিত হয়েছে এবং ব্যবহার করা
হচ্ছে না।



 ক মাসের মধ্যে অধিকাংশ প্লাস্টিক শীটিং সুপারস্ট্রাকচার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নিয়মিত পর্যবেক্ষণ
এ
পরিষ্কার এবং মেরামত - প্রতি 2 সপ্তাহ অন্তর - শ�ৌচাগার এখনও ব্যবহার করা হচ্ছে তা নিশ্চিত করা
অপরিহার্য।



 তি এবং নকশা এবং পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে রিপ�োর্ট করতে এবং মতামত দিতে আপনি ক�োন সিস্টেম
ক্ষ
ব্যবহার করবেন?
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