
স্যানি টুইকস 
সকল পিএইচই এবং পিএইচপি এর জন্য স্যযাপনটেশন  

প্যাগ্যাপিং-এ ন্্যনতি ্ট়যাজনী়তযা

মল নিষ্যাশি একটি সসবযা, একটি ওযযাি-অফ ইিস্টললশি িয

পশৌচযাগযার কি্মস্চীর সযাম্প্রপতক গটবষণযা় পেখযা পগটে পে গট়ে ৪০% নযারী ্েত্ত পশৌচযাগযার ব্যবহযার করটেন 
নযা। ্ধযান কযারণগুটলযা হটছে পশৌচযাগযাটর েযাও়যা, পগযািনী়তযার অভযাব (িযানুষ উপঁক পেটছে), পেৌন হ়রযাপন, 
িপরছেন্নতযা, রযাটত আটলযার অভযাব এবং েরজযা় তযালযা নযা থযাকযার অভযাব। 

েপে পশৌচযাগযার ব্যবহযার নযা করযা হ়, তযাহটল অথ্ম, সি় এবং সম্পে অিচ় করযা হ় এবং আিরযা পে সব 
সম্প্রেযাট়র সযাটথ কযাজ কপর তযাটের ্পত আিযাটের েযা়বদ্ধতযা ব্যথ্ম হটছে। পনটচর ি্ল পবষ়গুটলযার সিযাধযান 
করটল আিরযা সকল ব্যবহযারকযারীর জন্য উন্নত িযাটনর পশৌচযাগযার সরবরযাহ করটত সযাহযাে্য করব। 

একটি সশৌচযাগযার নিম্যাণ কম্সূচী শুরু করযার আলগ -   
ব্বহযারকযারীলের পরযামশ্ নিি

  িযানুষ সঙ্কটের আলগ  পকভযাটব পনষ্যাশন পনষ্পপত্ত করল, তযারযা এখন পক করটে, এবং তযারযা এখন 
গ্হণটেযাগ্য পক খুটজ িযাটব?

  ধিমী়/সযাংস্কৃ পতক অভ্যযাস এবং িলদ্যার িপরষ্যার করযার অভ্যযাস সম্পটক্ম  জযানুন।

  ্ পতবন্ী বযা ব়স্ ব্যপতিটের িটতযা পনরেদিষ্ট গ্রুটির জন্য ও়যাশ সযারভদিস এবং সুপবধযাগুপলটত পক পকযান 
বযাধযা আটে? তযাটের অপতপরতি পক সিথ্মন ্ট়যাজন পস পবষট় সরযাসপর ব্যপতির সযাটথ িরযািশ্ম কররুন। 

  িকৃথক কপিউনযাল পশৌচযাগযার: নযারী এবং িুররুষটের পশৌচযাগযাটরর িটধ্য ন্্যনতি গ্হণটেযাগ্য  
েরূত্ব পক?

 তযারযা কখিই ব্যাক-টু-ব্যাক হওযযা উনচত িয

  সযাম্প্রেযাপ়ক পশৌচযাগযার িপরষ্যার ও রক্ষণযাটবক্ষটণর েযাপ়টত্ব পক থযাকটব? পশৌচযাগযাটরর িপরচযাপরকযাটের 
পবতন পেও়যার পক্ষটরে পক সিস্যযা আটে? 

  িযাপরবযাপরক পশৌচযাগযার: চযারটি িপরবযাটরর িটধ্য একটি পশৌচযাগযার পক ভযাগ করযা েযাটব? তযারযা পক অন্য 
িপরবযাটরর সযাটথ ভযাগযাভযাপগ করটত িযারটব, েপেও তযারযা তযাটের পচটন নযা? েপে পশ়যার করযা হ়, তযাহটল 
তযাটের পক এখটনযা আলযােযা িুররুষ এবং িপহলযা পশৌচযাগযার ্ট়যাজন?

 িযাবপলক বযা পশ়যারককৃ ত িযাপরবযাপরক পশৌচযাগযার ব্যবহযাটরর ব্যযািযাটর জনগটণর ্ধযান উটদ্গ পক? 

  নশশু এবং নশশুলের মলমূলরের পক হটব?  পকযান ব়টস পশশুরযা পনটজরযাই পশৌচযাগযার ব্যবহযার কটর?

  পশৌচযাগযার পক এিএইচএি উিযােযান পনষ্যাশটনর জন্য ব্যবহযার করযা হ়?   এটযা নকভযালব সযামলযালিযা 
যযায? 

  বসযার সীিযাবদ্ধতযা পনট় িরযািশ্ম কররুন এবং ব্যযাখ্যযা কররুন।



িকশযা

  সঙ্কটের আটগ কপিউপনটি পকভযাটব স্যযাপনটেশন পসদ্ধযান্ত পনটত িযাটর এবং তযারযা এখন পকভযাটব তযাটের 
পসদ্ধযান্ত ততপর কটর? পসদ্ধযান্ত গ্হটণর স্যাটন পক অংশগ্হণ কটর? নযারী ও িুররুটষর পক সিযান কণ্ঠস্বর 
আটে?

  পেখযাটন সম্ভব, ব্যবহযারকযারীটের পবে্যিযান বযা িটেল পশৌচযাগযার পেখযান েযাটত তযারযা নকশযা সম্পটক্ম  
িন্তব্য করটত িযাটরন।

  পগযািনী়তযা় সটব্মযাচ্চ একযাগ্তযা পনপচিত করযা। েপে প্যাস্টিক শীেব্যবহযার করযা হ়, এটি অস্বছে হটত 
হটব।  সব সশৌচযাগযালর সবসময অভ্ন্তরীণ তযালযা লযাগযালিযার একটযা পদ্ধনত থযাকযা উনচত,  এিনপক 
দ্রুত জররুরী অবস্যার িটধ্যও। এটি করযার একটি েক্ষ এবং সহজ উিযা় হল একটি পিটরক উির 
একটি স্ট্ং হুপকং ঠিক করযা, েযা েরজযা ও়যারিদিং সিস্যযা ্বণ ন়। 

  পশৌচযাগযারগুটলযা পকভযাটব বসযাটনযা বযা িরীক্ষযা করযা েযা় েযাটত িযানুষটক ে়টলটে পেটত পেখযা নযা েযা়?

  রযাটত ে়টলে ব্যবহযার: পশৌচযাগযার বযা রযাস্যা় পক আটলযা বযা িশযাল সরবরযাহ করযা েযাটব?

  গটত্ম র ভপলউি এবং ব্যবহযারকযারীর সংখ্যযার উির পভপত্ত কটর গত্ম  কখন ি্ণ্ম হটব তযা গণনযা কররুন। 
পেসলযাপজং বযা পেকপিশপনং (+কঠিন বজ্ম ্য) িপরকল্পনযা কররুন। েপে পেসলযাপজং িপরকল্পনযা করযা হ়, 
গত্ম  লযাইন করযা উপচত এবং একটি পহযাস বযা স্্যযাব অিসযারটণর জন্য সহজ ্টবশযাপধকযার থযাকযা উপচত। 

  সিযাপতির ির, একটি পিএইচই বযা পিএইচপি পিটিন্ট করযার আটগ পনি্মযাণ িযান স্যাক্ষর করটত হটব 
অথবযা পশৌচযাগযার পখযালযার আটগ ।

  িযা়খযানযা করযার (িরযািশ্ম) ির িযানুষ েযাটত হযাত ধুট় পেলটত িযাটর তযা পনপচিত করযার সবটচট় ভযাটলযা 
উিযা় পক?

পয্লবক্ষণ: নিযনমত সমরযামত

  পবশীরভযাগ কি্মস্চী  ্পত পশৌচযাগযাটর ১:২০ বযা ৫০ জন পলযাটকর জন্য নতুন পশৌচযাগযার পনি্মযাণ কটর, 
পেখযাটন অটনক পশৌচযাগযার পক অবটহলযা করযা হ় েযা পিরযািটতর জন্য িপতত হট়টে এবং ব্যবহযার করযা 
হটছে নযা।

  এক িযাটসর িটধ্য অপধকযাংশ প্যাস্টিক শীটিং সুিযারট্যাকচযার ক্ষপতগ্স্ হটব। পন়পিত িে্মটবক্ষণ 
িপরষ্যার এবং পিরযািত - ্পত 2 সতিযাহ অন্তর - পশৌচযাগযার এখনও ব্যবহযার করযা হটছে তযা পনপচিত করযা 
অিপরহযাে্ম। 

  ক্ষপত এবং নকশযা এবং িপরছেন্নতযার পবষট় পরটিযাে্ম করটত এবং িতযািত পেটত আিপন পকযান পসটটিি 
ব্যবহযার করটবন?
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