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শা

সািন টু ইকস �চকিল� �থেক �া�, িন�িলিখত উদাহরণ�িল
�যুি�গত ��� কম�েদর জানােনা, তােদর ব�বহারকারীেদর পরামশ�
এবং �নেত উৎসািহত করা, এবং তােদর নকশা �মাগত উ�িত
করেত অনু�ািণত করা।
কারণ এই �ছাট 'টু ইক' �শষ পয�� একজন মিহলা �শৗচাগার
ব�বহার কের িক না তার মেধ� পাথ�ক� গেড় �দেব।

ব�ব�াপনা এবং র �ণােব �ণ

নক

এটা সমাধােনর জন� অ�ফাম ওয়াশ�ম কিমউিনেকশন টু লেসর
িসিরজ �তরী কেরেছ �যটা স�ািনেটশেনর সেব�া�ম অভ�াস �চাের সহায়তা
করেব। চূ ড়া�ভােব �স�েরর সুিবধার জন� সাব�জনীন িদক িনেদ�শনা
সরবরাহ করেব।

নকশা

আমরা এ
ব�াপাের িক
করেত পাির?

য়ােনা
খাও

�নন
ু

প

খা

ব�বহা র ক ার ীে দ র স াে থ পরাম শ� ক র�ন

গেবষণায় �দখা �গেছ �য সং�া�িল তােদর �তির ল�া��ন�িলর ব�বহারকারীর �িতি�য়া
যথাযথভােব পরামশ� বা সং�হ করেত এবং কাজ করেত ব�থ� হে�, অেনক �লাক িবেশষত মিহলা এবং �মেয়িশ�েদর - এই ল�া��ন�িল তােদর �েবশেযাগ�, অেযাগ� এবং
/ বা অিনরাপদ িহসােব ব�বহার করা ব� করেত �নতৃ � িদে� । ফল�র�প, এ� জর�ির
পিরি�িতেত জন�াে��র ঝুঁিক বাড়ায়.

পয� া ে লা চ না

এই িনেদ�িশকা�র উে�শ�:

�াথিমক কারণসমূহ:

ব�বহা র ক ার ীে দ র স াে থ পরাম শ� ক র�ন

�বশ িকছু �শৗচাগার কম�সূচীর সা�িতক গেবষণায় �দখা �গেছ �য গেড় ৪০% নারী �দ�
�শৗচাগার ব�বহার করেছন না।

পয� া ে লা চ না

মল িন�াশন এক� িনরবি�� �সবা, এক�
ওয়ান-অফ ইন�েলশন নয়

নকশা

�গাপনীয়তার অভাব
(মানুেষর উি� ক
�দওয়ার ভয়)

�যৗন হয়রািনর
ভয়

রােত আেলার
অভাব

দরজায় যথাযথ,
�টকসই তালার
অভাব

�পাকামাকেড়র
ভয়

ব�ব�াপনা এবং র �ণােব �ণ

ল�া��ন
অেনােপােযাগী
জায়গায়

পয� া ে লা চ না
ব�বহা র ক ার ীে দ র স াে থ পরাম শ� ক র�ন
নকশা

আিম এক� �শৗচাগার ব�বহার
কের খুিশ �বাধ কির যখন আিম
দরজা ব� করেত পাির যােত
�কউ ঢু কেত না পাের। আমার
একটা পির�ার পথ আর আেলা
লাগেব। এটা আমার কােছ ও
�র��পূণ� �য এটা পির�ার এবং
�পাকামাকড় মু�।

ব�ব�াপনা এবং র �ণােব �ণ

পয� া ে লা চ না

নারীেদর জন� িডজাইন করা, মিহলােদর সােথ
এর ফেল এমন সুিবধা পাওয়া যােব যা সবার জন� ভােলা
এবং িনরাপদ।

ব�ব�াপনা এবং র �ণােব �ণ

সমেয়র সীমাব�তা খারাপমােনর
�শৗচাগার বা স�দােয়র পরামেশ�র
অভােবর জন� �কান অজ�হাত নয়।

নকশা

রােত �শৗচাগাের যাওয়া এক�
মিহলা এক� ক�াে� সবেচেয়
িবপ�নক কাজ.

ব�বহা র ক ার ীে দ র স াে থ পরাম শ� ক র�ন

যিদ �শৗচাগার ব�বহার না করা হয়, সময় এবং স�দ অপচয় করা হয় এবং আমরা �য সব
স�দােয়র সােথ কাজ কির তােদর �িত আমােদর দায়ব�তা ব�থ� হে�। এর ফেল উ�ু�
�শৗচাগার এবং অন�ান� িবক� মা�া বাড়েত পাের, যা মানুষেক �রােগর ঝুঁিকেত �ফলেব।

পয� া ে লা চ না
ব�বহা র ক ার ীে দ র স াে থ পরাম শ� ক র�ন
নকশা

যখন আিম �েবশ করেত পাির
এবং অপয�েবি�ত �রেখ �যেত
পাির তখন এক� �শৗচাগার
ব�বহার কের খুিশ �বাধ
কির। যখন �ভতের, আমার
�গাপনীয়তা দরকার। আিম
দরজা বা �দয়ােলর ফঁ াক িদেয়
�দখেত চাই না।

ব�ব�াপনা এবং র �ণােব �ণ

1

ব�বহারকারীেদর সােথ
পরামশ� কর�ন

2

3

4

নকশা ও
অব�ান

অপােরশন ও
র�ণােব�ণ
ব�ব�াপনা

িনি�ত কর�ন
�য �শৗচাগার
ব�বহার করা
হে�

ব�ব�াপনা এবং র �ণােব �ণ

পুর�ষেদর
কথা �নুন।

নকশা

নারী এবং
িকেশারী �মেয়েদর
কথা �নুন

ব�বহা র ক ার ীে দ র স াে থ পরাম শ� ক র�ন

িশ�েদর
কথা �নুন

পয� া ে লা চ না

এই �ি�য়ার �িত� পয�ােয় ব�বহারকারীেদর
সােথ পরামশ� এবং জিড়ত থাকা জর�রী।

পয� া ে লা চ না
ব�বহা র ক ার ীে দ র স াে থ পরাম শ� ক র�ন
নকশা

যখন আিম �ভতের, িদনরাত
িক করিছ তা �দখেত পাই
তখন �শৗচাগার ব�বহার কের
খুিশ হন। আিম আমার স�ান
এবং বৃ�া মােয়র �দখােশানা
কির, যার আেছ একটা
অ�মতা। আমার মােয়র
জন� জায়গা আেছ

ব�ব�াপনা এবং র �ণােব �ণ

পয� া ে লা চ না

কী �� িজ�াসা কর�ন
সবেচেয় উপযু� �শৗচাগার উ�য়ন

ধম�য় চচ�া িক?

তারা িক �হণেযাগ� খুঁেজ
পােব?

নারী, িশ�, �িতব�ী
এবং বয়� ব�ি�রা রােত িক
কের?

পিরবােরর মেধ� িক
�শৗচাগার ভাগ করা
যায়?যিদ তারা এেক
অপরেক না জােন?

নারী এবং পুর�েষর
মেধ� িমিনমাম
দ�র� িক পুর�ষ
�শৗচাগােরর?

২৪ ঘ�ার �েবশািধকােরর
জন� িক িক িবক� �দান করা
�যেত পাের?

যিদ তাই হয়, তাহেল তােদর
িক এখেনা আলাদা পুর�ষ
এবং মিহলা �শৗচাগার
�েয়াজন?

পাবিলক বা �শয়ারকৃ ত
পািরবািরক �শৗচাগার
ব�বহােরর ব�াপাের তােদর
�ধান উে�গ িক?
িচ�া:
অব�ান?
�গাপনীয়তা?
হয়রািন?
আেলার ব�ব�া?
তালা?
অন�েদর সােথ
�শয়ার করা?

ব�ব�াপনা এবং র �ণােব �ণ

তারা আেগ িক করিছল,
এবং তােদর বত� মান চচ�া
িক?

নকশা

সাং�ৃিতক অভ�াস এবং
মল�ার পির�ার করার
অভ�াস িক?

ব�বহা র ক ার ীে দ র স াে থ পরাম শ� ক র�ন

নারীেদর
কেথাপকথেন
পুর�ষেদর সমান
ক��র আেছ?

পয� া ে লা চ না

বা�বতা িনেয় আেলাচনা কর�ন
স�দােয়র সােথ

ব�বহা র ক ার ীে দ র স াে থ পরাম শ� ক র�ন

�শৗচাগােরর অব�ান
িনধ�ারণকরার
সময়ব�বহারকারীেদর
স�ৃ� কর�ন।

সা�দািয়ক �শৗচাগার
পির�ার এবং র�ণােব�েণর
জন� �ক ির�ন হেব?
ওয়াশ কম�েদর �� এবং
দীঘ�েময়াদী জন� সবেচেয়
যথাযথ র�ণােব�ণ �কৗশল
িনধ�ারণ করেত হেব, এবং
এক� হ�া�র স�েক�
সেচতন হেত হেব

হ�া�ওয়ািশং

�শৗচাগােরর পর
ব�বহারকারীরা সাবান
এবং পািন িদেয় হাত �ধায়া
িনি�ত করার সবেচেয়
ভােলা উপায় িক?

কায��ম

�ভেব �দখুন কত তাড়াতািড়
�শৗচাগার ভ�ত� হেব,
িকভােব �স�েলা খািল করা
হেব, এবং �কাথায় ময়লা
িন�াশন করা হেব

ব�ব�াপনা এবং র �ণােব �ণ

�যখােন স�ব,
এছাড়াওব�বহারকারীেদর
মেডলএবং/ অথবা ছিব
�দখান যােত তারা নকশা
স�েক� ম�ব� করেত
পােরন।

র�ণােব�ণ

নকশা

অব�ান এবং
নকশা

�গাপনীয়তা

�েবশেযাগ�তা

ঋতু �াব পির��তা

ব�ব�াপনা
(এমএইচএম)

ব�বহা র ক ার ীে দ র স াে থ পরাম শ� ক র�ন

িনরাপ�া

পয� া ে লা চ না

নকশা িবেবচনা

নকশা
ব�ব�াপনা এবং র �ণােব �ণ

পয� া ে লা চ না

িনরাপ�া
�শৗচাগাের যাওয়ার সময়/�ভতের যাওয়ার সময় এবং �ভতের যাওয়ার সময় মানুষ যােত িনরাপদ
�বাধ কের তা িনি�ত করার জন� সবেচেয় উপযু� আেলাকস�া িক? আপিন িক ওভারেহড
লাই�ং এমনভােব রাখেত পােরন যা কােলা ছায়া িনে�প এড়ােত পাের এবং ব�বহারকারীর
িশলািলিপ আেলািকত কের না?

লক

এমনিক ��ত �র� জর�রী অব�ার মেধ�ও িক �কান কায�কর অভ��রীণ তালা আেছ? উ�তা
িক �া�বয়� এবং িশ� উভেয়র �ারা ব�বহার করা হয়?

নকশা

অব�ান & অ�াে�স

ব�বহা র ক ার ীে দ র স াে থ পরাম শ� ক র�ন

আেলাকস�া

দ�র�, িনরাপ�া, পির�ার �েবশািধকার এবং �গাপনীয়তা িচ�া কর�ন। অব�ান িক মিহলােদর
িনরাপদ �বাধ করেত স�ম কের যখন তারা �শৗচাগাের যােব? (�শৗচাগার এক� বাস�ােনর 50
িমটােরর মেধ� হওয়া উিচত, িক� ব�� রা�ায়

�ঝাপঝােড়র এলাকা পির�ার কর�ন যােত সাপ এবং �পাকামাকড় থাকেত পাের।

ব�ব�াপনা এবং র �ণােব �ণ

পািরপাি��ক পিরেবশ

পয� া ে লা চ না

�গাপনীয়তা
�শৗচাগােরর �দয়াল িক পূণ� �গাপনীয়তা
�দােনর জন�

�াচীর উপাদান

যিদ �া��ক ব�বহার করা হয়, তাহেল িক এর
মাধ�েম কাউেক �দখা যােব? �েয়াজন অনুযায়ী
�িত এবং �মরামেতর জন� পরী�া কর�ন।

ব�বহা র ক ার ীে দ র স াে থ পরাম শ� ক র�ন

�াচীেরর উ�তা

নকশা

দরজা

ব�ব�াপনা এবং র �ণােব �ণ

িচ�া:
দরজায় িক �কান ফঁ াক আেছ?
ব�বহারকারীর পা এবং মাথা িক লুকােনা আেছ?
এখােন িক স�কভােব লাগােনা তালা আেছ?

পয� া ে লা চ না

�গাপনীয়তা
পুর�ষ এবং নারী �শৗচাগার িক এেক অপেরর
�থেক অেনক দ�ের? তােদর কখেনাই ব�াক-টু -ব�াক
হওয়া উিচত নয়। সাইনেবাড� িক পির�ার এবং
কিমউিন� �ারা সহেজই �বাঝা যায়?

িবচ�ণ �েবশ�ার

যিদ ব�বহারকারীরা এক� পদ�া চান, তাহেল
তােদর িজ�াসা কর�ন িক ধরেনর এবং
আকৃ িত।

ব�ব�াপনা এবং র �ণােব �ণ

�ীন

নকশা

�শৗচাগার �েলা িকভােব বসােনা যায় বা পরী�া
করা যায় যােত মানুষ অপয�েবি�ত �শৗচাগার
এলাকায় �েবশ করেত পাের?

ব�বহা র ক ার ীে দ র স াে থ পরাম শ� ক র�ন

পুর�ষ/ নারী পৃথকীকরণ

অভ��রীণ �ান এবং
দরজার ��

�িতব�ী এবং বয়�

সমােজর অসহায় সদস�েদর জন� িক �কান
বাধা আেছ?

নকশা

�ছেলেমেয়েদর

ব�বহা র ক ার ীে দ র স াে থ পরাম শ� ক র�ন

�কউ িক এক� িশ�র সােথ �েবশ করার যেথ�
জায়গা আেছ, অথবা পিরবােরর একজন সদেস�র
সাহােয�র �েয়াজন?

পয� া ে লা চ না

�েবশ�তা

উপযু� সুিবধা িডজাইন করেত �ছেল এবং
�মেয়েদর সােথ পরামশ� কর�ন।

গত� :
গত� টা িক যথাযথ সাইজ? এর িক �কান
কভার আেছ?

ব�ব�াপনা এবং র �ণােব �ণ

িশ� এবং িশ�:
�ছাট িশ�েদর মল সং�হ এবং িন�ি� করার �কান
িনরাপদ উপায় আেছ িক?

পয� া ে লা চ না

ঋতু �াব পির��তা ব�ব�াপনা
(এমএইচএম)

নারী এবং �মেয়েদর সােথ তােদর
বত� মান চচ�া স�েক� কথা বলুন।
তারা িক �হণেযাগ� মেন করেব?
িনিষ� �েলা িক?

ব�বহা র ক ার ীে দ র স াে থ পরাম শ� ক র�ন

পরামশ�

নকশা

পুনঃব�বহার কর�ন

�যখােন িবন সরবরাহ করা
হয়, িনি�ত কর�ন �য এক�
পূণ� িন�াশন ব�ব�া িবেবচনা
করা হয়।

ব�ব�াপনা এবং র �ণােব �ণ

নারীরা িকভােব এমএইচএম উপাদান �ধায়া
এবং পুনরায় ব�বহার করেত পাের? এমএইচএম
উপাদান �ধায়ার �কান উপায় আেছ িক?
এমএইচএম উপাদান �কেনা যােব িক?

িন�ি�

পয� া ে লা চ না

হ�া�ওয়ািশং
সাবান এবং পািন উভয়ই িক পয�া�? এ�েলা
িকভােব র�ণােব�ণ করা হয়?

হ�া�ওয়ািশং ��শেনর ধরন

হাত �ধায়ার সমাধান িক সমাজ এবং পিরি�িতর
জন� উপযু� ?

ব�বহা র ক ার ীে দ র স াে থ পরাম শ� ক র�ন

অত�াবশ�ক

নকশা

Nudges/ উ�ীপক

রঙ, আয়না, �না�শ, এবং পােয়র ছাপ
িচ�া কর�ন।

ব�ব�াপনা এবং র �ণােব �ণ

�শৗচাগােরর পর িকভােব হ�া�ওয়ািশং
উৎসািহত করা যায়?

পয� া ে লা চ না

অপােরশন ও র�ণােব�ণ
কায��ম ব�ব�াপনা
র�ণােব�ণ

ব�বহারকারীর সংখ�া �দেখ,
আপিন িক গণনা কেরেছন �য
গত� � পূরণ করেত কত সময়
লাগেব? আপিন িক �ডসলিজং/
িডকিমশিনং এর পিরক�না
কেরেছন?

এক মােসর মেধ�, অিধকাংশ �া��ক শী�ং
সুপার�াকচার �িত�� হেব। �শৗচাগার �েলা
এখেনা ব�বহার করা হে� তা িনি�ত করার জন�
িনয়িমত নজরদাির এবং �মরামত অপিরহায�।

ব�বহা র ক ার ীে দ র স াে থ পরাম শ� ক র�ন

পিরক�না

নকশা

�ডসলিজং

�শৗচাগার পির�ার িকট িবতরণ
এবং �যখােন যথাযথ ব�বহার
করা হয় তা িনি�ত কর�ন।
তােদর পিরবােরর মেধ� িকভােব
ভাগ করা হেব?

�িত�দান/িফডব�াক

�িত/ নকশা সং�া� �িতেবদন এবং
মতামত িদেত আপিন �কান িসে�ম
ব�বহার করেবন? িনি�ত হেয় িনন
�য এই ব�ব�া িনর�র সহ সবার কােছ
সহজলভ�।

ব�ব�াপনা এবং র �ণােব �ণ

যিদ �ডসলিজং এর পিরক�না
করা হয়, তাহেল গত� � িক
সািরব� এবং এ� িক এক�
�হাস বা ��াব অপসারেণর জন�
সহজ �েবশািধকার আেছ?

�শৗচাগার
পির�ার িকট

যখন আমরা �েনিছ এবং
আ�িব�াসী �বাধ কির �য
আমােদর উে�গ �শানা হেয়েছ
তখন �শৗচাগার ব�বহার কের
খুিশ �বাধ কর�ন।
�ক� চ� জ�েড় কিমউিন� পরামশ�
�শৗচাগার যােত িফডব�ােকর সােথ খাপ খায়,
এবং ময�াদাপূণ�, িনরাপদ এবং �েবশেযাগ�
সুিবধা �দান করা হয় তা িনি�ত করার জন�
অত�� �র��পূণ�.

�টকসই স�ািনেটশন অ�ালােয়ে�র সহেযািগতায় অ�ফাম এই খােতর সুিবধার জন� সেব�া�ম
স�ািনেটশন অনুশীলন �চােরর জন� সািন টু ইকস িসিরজ �তির কেরেছ। এটা সব এেজি�র
উে�েশ� উ�পািদত হয় ব�ি�গত চািহদা অনুযায়ী মািনেয় �নওয়া এবং ব�বহার করার জন�.

