শুদ্ধাচারেে প্রর াগ কি পারে স্কুরেে
পাকি, স্যাকিরেশি ও হাইজিরিে উন্ন রি
ভূ কিিা োখরে?
শুদ্ধাচারেে িাধ্যরি িকিউকিটে ও স্কুরেে পাকি, স্যাকিরেশি ও হাইজিরিে উন্ন ি

বাাংলাদেদের স্কুলসমূদে পানি, স্যানিটেশি
এন্ড োইজিন পজরজিজি (ওয়াে)
ননাাংরা ও বন্ধ নেৌচালয় জেক্ষা

আবাি রশৌচাোি থাকহলও অপর্যাপ্ত সুনবিা, অস্বাস্থুকি পনিনস্থনত,

কার্য ক্রদমর িনয অন্তরায়

তালাবি থাকাি কািহে কম বুবোি েহচ্ছ। জাতীয় স্বাস্থুনবনি

স্কু ল সমূহে পানি, পয়নিষ্কাশি/পনিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থনবনিি

রশৌচাোহিি মহিু ৬টি রশৌচাোি তালাবি অবস্থায় এবং এি মহিু

অপর্যাপ্ততা বায়ুবানেত রিাহেি প্রাদুর্যাব নবস্তাি কহি এবং

মাে

স্কু ল পড়ুয়া নশক্ষাথীহদি অিুপনস্থনত ও নশশুমৃতুুি োি বৃনি

িক্ষোহবক্ষহেি পনিকল্পিা, নিয়নমত পনিষ্কাি কিা এবং এি জিু

কহি।

এই

নিনদয ষ্ট দানয়ত্বপ্রাপ্ত জিবল রিই। মানসক স্বাস্থু সম্পনকয ত কুসংস্কাি

অপর্যাপ্ততাি পনিনস্থনতি নশকাি েহয় থাহক।সামনিকর্াহব,

থাকাি কািহে এই পনিনস্থনত অিুিাবি এবং বুবস্থা রিওয়া অতুন্ত

উন্নয়ি, নশক্ষা, স্বাস্থু, সুিক্ষা এবং নলঙ্গসমতাি রক্ষহে এটি

কষ্টসািু নবষয় ।

রমহয়িা

নবহশষ

কহি

স্কু লসমূহে

রবজলাইি সাহর্য হত রদখা র্ায় প্রাইমানি স্কু লসমূহে প্রনত ১০টি

ওয়াশ-এি

প্রিাি উহেহেি নবষয় বহে।

উপািহত রদখায় রর্, ৭৪% স্কু হল পািীয় জহলি, ৫৯%
স্কু হল সুানিহেশি ও মাে ৪৪% স্কু হল রমৌনলক সুানিহেশহিি
িহয়হে।

২০১৪

চতু থযাংশ

পনিষ্কাি।

প্রায়শই

রদখা

র্ায়,

এগুনল

২০১৫ সালে শিক্ষা মন্ত্রনােয় থেলে প্রোশিত, মাধ্যশমে স্কু ে

২০১৮ সাহলি পানি, সুানিহেশি ও স্বাস্থুনবনি নর্নিক

সুনবিা

এক

সাহলি

জাতীয়

স্বাস্থুনবনি

রবইজলাইি সাহর্য হত রদথা র্ায়, েহড় প্রনতটি স্কু হল ১৮৭
জি নশক্ষাথীি জিু একটিমাে রশৌচাোি িহয়হে।

মাদ্রাসা সমুলে পাশন, সযাশনলেিন এন্ড োইনজি (ওয়াশ) উন্নয়ন
সম্পলেে স্কু ল ওয়াে সার্কযলার-২০১৫ িাহম একটি পশিপত্র আহে,
তোশপ স্কু লেি ওয়াি সুশিধ্াগুশেি উন্নশত এিং িক্ষনালিক্ষন এখলনা
েম গুরুত্ব পালে এিং ক্রমাগত এি শিোি েলে শিক্ষােীিা।
বাাংলাদেশ

২০৩০

সাল

িাোদ

রেকসই

উন্নয়ি

লক্ষুমাো

(এসনিনজ) অজয হি বিপনিকি। ১৭ টি এসনিনজ লক্ষুমাোি মহিু
অনত গুরুত্বপূেয লক্ষু েহচ্ছ লক্ষু-৬ রর্খাহি সকহলি জিু নিিাপদ
পানি ও সুানিহেশি নিনিতকিহেি কথা বলা েহয়হে। .

২টি প্রিাসশনে এলাকাি ৩০টি শিদ্যােলয়ি ছাত্র-ছাত্রীলদ্ি পশিেন্নতা এিং মাশসেোেীন সমলয়
েিনীয় স্বাস্থশিশধ্ সম্পলেে থিি শেছু প্রলেি সম্মুখীন েিা েয়। গলিষণায় থদ্খা যায় থয মাত্র
১৯% ছাত্রী িলেলছ মাশসে-োেীন সময় তালদ্ি শিদ্যােলয় উপশস্থশতি উপি প্রভাি থেলেশন, ৮%
িলেলছ এ সময় সাধ্ািণত তািা ক্লাহস অিুপনস্থত থাহক আি িােী ৭৩% িলেলছ স্কু হল মানসক
শুরু বা চলমাি থাকহল তািা দ্রুত স্কু ল তুাে কহি বানড়হত চহল র্ায়।
ডরপ, WIN,, এনজিও ফ োরোম এবং স্টকহ োম ববশ্বববদ্যোলয় কর্তক
ৃ স্কুহল ওয়াশ এবাং

শুদ্ধাচার ববষহয় চলমোন গহবষণোর (AWIS tool) প্রোক-ববহেষহণর পর্োয়
ৃ ফেহক
সংগ্র ীর্-

১ ইউশনলসে। ২০১২. শিদ্যােয়গুশেলত পাশন, সযাশনলেিন এিং োইশিন (ওয়াি). https://www.unicef.org/publications/files/CFS_ওয়াি E web.pdf
২ ইউশনলসে এিং ডাব্লুএইচও। ২০১৮. শিদ্যােলয় পানীয় িে, সযাশনলেিন এিং স্বাস্থযশিশধ্: থলািাে থিসোইন শিলপােে ২০১৮. শনউ ইয়েে : িাশতসংলেি শিশুলদ্ি
তেশিে (ইউশনলসে) এিং শিশ্ব স্বাস্থয সংস্থা। ১১/১৯-এ অলেষন েিা েলয়লছ-

https://www.unicef.org/media/47671/file/ JMP-wash-in-SchoolsENG.pdf
৩ ওয়াোি এইড িাংোলদ্ি। ২০১৫. িাংোলদ্ি িাতীয় স্বাস্থযেি থিসোইন সমীক্ষা। 4 আইশিড।এস ১১/২০১৯-এ প্রোশিত েলয়লছ
http://washinschooIsmapping.com/wengine/wp-content/uploads/2015/10/Bangladesh-Government-Circular-wash-Facilities-in-Schools2.pdf

২

ও

নকবল অর্য বা অবকাঠাদমা নয়,
শুদ্ধাচার প্রদয়াদের অভাব ও স্কু দল ওয়াে
খাি উন্নয়ন বাধাগ্রি কদর
স্কু ল সমূহে ওয়াশ সুনবিাি রবোল দশাি জিু শুিুমাে
সম্পহদি সীমাবিতাই িয়, অস্বচ্ছতা, দুবযল জবাবনদনেতা
এবং সকহলি অংশিেি নিনিত িা কিা ও কািে বহে।
কতয বুি প্রনত অবহেলা এবং এই নবষহয় সহচতিতাি অর্াব একটি
বড় কািি। । এহক্ষহে স্কু হলি তেনবল সংক্রান্ত স্বচ্ছতাি অর্াব
িহয়হে, এবং এ নবষহয় অনর্হর্াে কিাি রক্ষেও কম বা রিই
বলহলই চহল।দুিীনতি কািহে রশৌচাোিসমূে নিমযাে ও িক্ষোহবক্ষে
এি অথয পাচাি েওয়া বা অিু রকাি রক্ষহে বুবহৃত েওয়াি
ঝুুঁ নক থাহক।
এি অথয েল, স্কু ল সমূহে ওয়াহশি রসবা উন্নয়হিি
জিু সানবযক পদহক্ষপ রিওয়া প্রহয়াজি এবং এি মািুহম
রসবাি প্রনত আন্তনিকতাি উন্নয়ি ঘোহিা। এটিি উহেশু
েল স্কু হলি পানি, সুানিহেশি ও োইনজি সুনবিাি রেকসই উন্নয়হি

সাংজ্ঞাসমূে
ওয়াশ জক?
ওয়াশ এি বনিযত রূপ েল, পানি, সুানিহেশি এবং
োইনজি”। ওয়াহশি সাবযজিীি, সাশ্রয়ী ও রেকসই
উন্নয়ি (সাহেইিাবল) েল আন্তজয ানতক জিস্বাস্থু
উন্নয়হিি একটি গুরুত্বপূেয নবষয় র্া রেকসই উন্নয়ি
অর্ীষ্ট ৬ এ উহেখ কিা েহয়হে।

পাজন, সযাজনদেেন ও োইজিন জবষদয়
শুদ্ধাচার জক?
শুিাচাি েল ওয়াশ-এি একটি গুরুত্বপূিয অংশ র্া
পানি, সুানিহেশি ও োইনজি নবষহয় সংনিষ্ট
বুনিবহেযি সততা, জবাবনদনেতা এবং সনিনলত
নসিান্তিেহিি নর্নিহত দণ্ডায়মাি র্াি লক্ষু েল পানি
ও সুানিহেশি বুবস্থাপিায় সমতা ও রেকসই উন্নয়ি
আিয়ি কিা।

এবং সমতা নিনিহত স্কু হলি সকল রেকহোল্ডািহদি মাহঝ
সচ্ছতা, জবাবনদনেতা এবং অংশিেি নিনিত কিা।

.

৩

পজরবিযদনর প্রচারঃ জবেযালদয়র
ওয়াে খাদি শুদ্ধাচাদরর প্রদয়াে
২০১৭ সাল রথহক, রিহর্লপহমন্ট অেযািাইহজশি অব নদ
রুিাল পুওি (িিপ) এবং ওয়াোি ইনন্টনিটি রিেওয়াকয
(WIN) বাংলাহদহশি স্কু ল িমূহে এহিাহেহেি ওয়াোি
ইিটিনিটি স্কুানিং (AWIS)েু ল বুবোি কহি কীর্াহব
ওয়াশ খাহত উন্নয়হি শুিাচাহিি নবষয়গুহলা প্রর্াব নবস্তাি
কিহে তা জািাি জিু একসাহথ কাজ কহি চহলহে।
বতয মাহি িিপ এবং WIN সিকািী সংস্থাগুহলাহত (নশক্ষা
নবর্াে সে) িীনতমালা ও পনিপে পনিবতয হিি নিনমহি
পিামশয প্রদাি/সমথযি নদহয় র্াহচ্ছ এবং স্কু ল সমূহে ওয়াশ
সুনবিা উন্নয়িকহল্প কাজ কিহে।

AWIS বযবোদরর মাধযদম বাাংলাদেদের ৩০টি
স্কু দল ওয়াে খাদি শুদ্ধাচাদরর অবিা
পর্য াদলাচনাঃ
AWIS েল একটি অংশিেিমূলক আহলাচিা ও পর্যাহলাচিা
েু ল (পনিমাপক) র্া রকাি একটি নিিযানিত নবষহয়
শুিাচাহিি অবস্থা সম্পনকয ত নবষয়ানদ পনিমাপ কহি। এহক্ষহে
রেকহোল্ডািেি স্কু হল ওয়াশ খাহতি উন্নয়ি ও পনিচালিাি
রক্ষহে পনিচানলত ঝু নকপুেয শাখাসমূহে স্বচ্ছতা, জবাবনদনেতা
ও অংশিেি-এি মাো সিাসনি পর্যাহলাচিা কহিি এবং
প্রিাি অন্তিায়সমূহে নচনিত কহি উন্নয়হিি জিু অিানিকাি
নর্নিহত বুবস্থা রিি।
িিপ এবং WIN
সিকািী ওয়াশ পনিপে-২০১৫
রক রেমওয়াকয নেহসহব
বুবোি কহি স্কু হলি পানি,
সুানিহেশি ও োইনজি খাহত
শুিাচাহিি প্রহয়াে পনিমাহপি
ঢাকা
জিু AWIS েু লটি সানজহয়হে।
২০১৮ সাহল, বাংলাহদহশি
দনক্ষহেি দুইটি দুেযম উপহজলা
রামেজি
রর্ালা এবং িামেনতহত অবনস্থত
নভালা
৩০টি নবদুালহয় ৬০০এিও
রবনশ অংশিেিকািীি অংশিেহি
(নশক্ষাথী, অনর্র্াবক, স্কু লপ্রশাসি, সমাহজি রলাকজি)
আহয়ানজত প্রনতটি কমযশালায় উি েু ল বুবোি কহিহে।

কময পদ্ধজি
প্রনতটি নবদুালহয় AWIS কমযশালা আহয়াজি কিা
েয় এবং উি কমযশালায় সিকািী ওয়াশ
পনিপে-২০১৫ এি আহলাহক অংশিেিকািীহদিহক
স্কু হলি ৫টি ঝু নকপূেয নবষহয় স্বচ্ছতা, জবাবনদনেতা,
এবং অংশিেহিি (TAP) নর্নিহত িম্বি প্রদাি
রস্কানিং) এবং সনিনলতর্াহব আহলাচিা কিাি জিু
আেবাি কিা েয়। ৫টি ঝু নকপূেয নবষয়সমূে েলঃ
১।
২।
৩।
৪।
৫।

পনিষ্কাি পনিচ্ছন্নতা
নলঙ্গ স্বতন্ত্রতা
মানসক স্বাস্থু বুবস্থাপিা
অন্তর্ূয নি/অংশিেে
আনথযক পনিকল্পিা

.
অংশিেিকািীহদি মহিু নেহলি, নশক্ষক, নশক্ষাথী,
অনর্র্াবক, স্কু ল

সমাহজি রলাকজি, সুশীল সমাহজি
প্রনতনিনি, সাংবানদক, অবসিপ্রাপ্ত স্কু ল নশক্ষক,
উহদুািা, িামু নচনকৎসক, স্থািীয় ইমাম/পুহিানেত
এবং স্থািীয় িাজনিনতক রিতা।
প্রানতষ্ঠানিক র্াহব স্কু ল ওয়াহশি কাঠাহমা নবহিষে,
রিস্কেপ পর্যাহলাচিা, ওয়াশ নবহশষজ্ঞহদি সাহথ
পিামশয সর্া, অনর্র্াবকহদি সাহথ র াকাস গ্রুপ
আহলাচিা (এ নজনি)এবং মাঠ পর্যাহয় স্কু লসমূহে
পর্যহবক্ষে AWIS ওয়াকয শপ রথহক প্রাপ্ত তথুসমূেহক
আহিা সমৃি কহিহে।

AWIS েু ল সম্পনকয ত আিও তথু
https://waterintegrity.net/awis– এ পাওয়া র্াহব।

consultation

৪

বুবস্থাপিা কনমটিি সদসু,

ওয়াে এর পজরদষবায় স্বচ্ছতা, জবাবনিনিতা ও

অাংেগ্রেন

অংশগ্রিটির অভাবঃ সীজমি বাদিে জবষয়ক

সব র্ু িহর্ােী রেকহোল্ডািহদি নক অংশিেি কিাহিা
েহয়হে?

ির্য, অজনজেয ষ্ট োজয়ত্ব, সীজমি আদলাচনা, এবাং
অজভদর্াে িানাদনার সুদর্াদের অভাব
AWIS অিুশীলহিি মািুহম স্বচ্ছতা, জবাবনদনেতা ও
অংশিেি (TAP) এি ঘােনতগুহলা নচনিত কিা েহয়হে
র্া স্কু ল সমূহে ওয়াশ এি পনিহষবায় কুপ্রর্াব র লহে।
কমযশালায় অংশিেিকািীহদি অহিহকই নবদুালহয় ওয়াশ
সুনবিা নবহশষ কহি রমহয়হদি মানসক কালীি স্বাস্থু সুনবিা
নিহয় অসহন্তাষ প্রকাশ কহিহেি। অংশিেেকািীেে এ
নবষহয়ও আহলাচিা কহিি রর্, নশক্ষাথীহদি পিীক্ষায়
উিীেযি োি-এি নবষয়টিহক স্কু ল কতৃয পক্ষ প্রাথনমকর্াহব
প্রািািু রদি রর্হেতু এি মািুহম উিািা র্তুয নকি পনিমাে
কত েহব তা নির্য ি কহি। উিািা স্বীকাি কহিহেি রর্,
দুবযল ওয়াশ বুবস্থাপিা নশক্ষাথীহদি স্বাস্থু, নবদুালহয়
উপনস্থনত এবং তাহদি কৃ তকার্যতাি উপি কী নবরূপ
প্রর্াব র লহত পাহি রস নবষহয় উিািা কখিও নচন্তা কহি
রদহখি নি। সানবযকর্াহব, স্কু ল
প্রশাসনিক প্রনক্রয়া এবং
পনিচালিায় এই নবষহয় রবািেমুতাি অর্াব িহয়হে।
AWIS কমযশালায় অংশিেিকািীিা নবদুালহয় ওয়াশ এি
ঝু নকি রক্ষহেি নবহশষ নতিটি প্রিাি নবষয় র্থা, স্বচ্ছতা,
জবাবনদনেতা এবং অংশিেি সম্পহকয আহলাচিা কহিি।

স্বচ্ছিা
তথুসমূে নক সেজলর্ু এবং িেিহর্ােু?দানয়ত্ব নক
সুস্পষ্ট?
•

•
•
•

রবনশির্াে নবদুালহয়ই নবদুালহয় ওয়াশ সম্পনকয ত
নলনখত নিহদয শিা বা সুস্পষ্ট দানয়ত্ব বন্টি কিা
রিই।
রবনশির্াে রক্ষহে ওয়াশ এি বাহজে এবং বুয়
এি বুাপাহি স্বচ্ছতাি অর্াব িহয়হে।
স্কু হলি সুানিহেশহিি জিু নবহশষর্াহব রকাি
বাহজে বিাে রিই।
বতয মাি মািুয়ুাল নেসাবনিকাশ পিনত
নির্য িহর্ােু প্রতীয়মাি েয় িা।

•

•

•

.

পরবিী ধাপঃ পজরমািযন
এই প্রকল্প আিম্ভ েওয়াি পূহবয কমযশালায় অংশিেিকািীহদি
মহিু অহিহকই স্কু ল সমূহে ওয়াশ সুনবিানদি অবস্থা সম্পহকয
জািহতি িা। কমযশালাগুহলা পনিচালিা এবং লা ল
উপস্থাপিাি পহি তািা নসিাহন্ত উপিীত েয় রর্ মানসককালীি
স্বাস্থু বুবস্থাপিাসে সুানিহেশি সুনবিানদি উপি জরুিী
নর্নিহত িজি রদয়া প্রহয়াজি। তািা সকহলই একমত েহয়হেি
রর্ কমযশালাি লা ল নেহসহব সমহবতর্াহব নিম্ননলনখত
কাজগুহলা অিানিকাি নর্নিহত প্রথহমই সম্পন্ন কিহত েহবঃ
•
•
•
•
•

িবাবজেজেিা

নবদুালয়সমূে কী তাহদি দানয়ত্ব সঠিকর্াহব পালি
কিহেি?
• রশৌচাোিগুহলা কদানচৎ পনিচ্ছন্ন বা পনিষ্কাি
কিাি সুিঞ্জাহমি ঘােনত িহয়হে।
• প্রনতবন্ধী রেহল ও রমহয় নশক্ষাথীহদি নবহশষ
চানেদা পূিহে রশৌচাোিগুহলা উপহর্ােী িয়।
• আনথযক পনিকল্পিাি বাস্তবায়ি দুবযল।
• নেসাবনিকাশ পিনতি পর্যহবক্ষে কিা েয় িা।
• আনথযক নিিীক্ষে পর্যহবক্ষে ও প্রহয়াে দুবল
য
এবং অনিয়নমত।

সুানিহেশি বুবস্থাপিা নবষয়ক আহলাচিায়
নশক্ষাথী ও অনর্র্াবকহদি অন্তর্ূয ি কিা েয়
িাই।
রবনশির্াে কমযশালায় অংশিেিকািীিা নবহশষত
অনর্র্াবক, োেোেী ও কনমউনিটি সদসুিা
স্বীকাি কহিহেি রর্ তািা ওয়াশ পনিনস্থনত
উন্নয়হি নবদুালয়সমূহেি সাহথ আহলাচিা শুরু
কিাি কথা সম্পহকয নচন্তা কহিি নি।
অনর্র্াবক এবং নশক্ষাথীিা নবদুালহয়ি
সুানিহেশি সম্পনকয ত নসিান্ত িেহি প্রর্াব
নবস্তাি কিহত পাহি তা উপলনি কিহত রপহি
নবনিত েহয়নেহলি।

•
•

•

•

জরুিী সমহয়ি প্রহয়াজহি সুানিোিী পুাি কেযাি স্থাপি
এবং বুবহৃত সুানিোিী পুাহিি র্থার্থ বুবস্থাপিা।
প্রনতবন্ধী নশক্ষাথীহদি জিু নবহশষ সুনবিা সম্পন্ন
রশৌচাোি নিনিত কিা।
রশৌচাোহিি পনিষ্কাি-পনিচ্ছন্নতা এবং পর্যাপ্ত পনিমাহি
সাবাি ও টিসুুহপপাি সিবিাে নিনিত কিা।
রশৌচাোহি প্রবােমাি পানি এবং অবাি বায়ু চলাচহলি
বুবস্থা স্থাপি কিা।
সকল রশ্রেীকহক্ষ নিিাপদ খাবাি পানিি প্রানপ্ত নিনিত
কিা।
রেহল ও রমহয় নশক্ষাথী উর্হয়ি জিু রশৌচাোহিি সংখুা
বৃনি কিা।
মানসককালীি স্বাস্থু বুবস্থাপিা নবষহয় সহচতিতা বৃনি
কিা এবং উি নবষহয় অন্ততঃ একজি নশনক্ষকাহক
প্রনশক্ষে রদয়া।
স্কু ল বুবস্থাপিা কনমটি, নশক্ষকবৃন্দ, অনর্র্াবক এবং
দানয়ত্বপ্রাপ্ত সিকািী বুনিবহেযি তদািকী/মনিেনিং ও
নবদুালহয় ওয়াশ সুনবিা বনিযত কিাি লহক্ষ এহদি মহিু
সমন্বয় বৃনি/হজািদাি কিা।
স্কু ল সমূহে ওয়াশ কনমটি বা নশক্ষাথীহদি দল ততিী কিা।

খাি সাংস্কাদরর পদর্ এজেদয় র্াওয়াঃ
নেকসই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা (এসজিজি)
পূরদে ওয়াে নীজিমালা ও অনুেীলদন
শুদ্ধাচার আনয়ন।
WIN ও ডিপ, প্রেলেি মাধ্যলম মাঠ পযোলয় পযেলিক্ষলণি
মাধ্যলম থদ্খলত পায় থয স্কু েসমূলেি ওয়াি খালতি মান
এিং থেেসই উন্নয়লন শুদ্ধাচালিি িযাপে োেশত িলয়লছ।
ওয়াশ খাহতি এই অবস্থাি জিু এি এই নবষয়টি নশক্ষা
এবং নশক্ষাথীি স্বাহস্থুি উপি নবহশষ কহি োেীহদি উপি
খািাপ প্রর্াব র হল। ওয়াশ সুনবিা এবং স্বাস্থু, নশক্ষা,
সমাজ ও কৃ নষ্ট ইতুানদি মিুকাি রর্ােসূেতাি গুরুত্বহক
তু হল িিা প্রহয়াজি এবং এটিহক অবকাঠাহমা, প্রর্ুনি
এমিনক
অথযায়হিি
উপহিও
গুরুত্ব
রদওয়া
দিকাি।বাংলাহদহশও একটি সামানজক ও সাংস্কৃ নতক
কাঠাহমা ততিী কিা প্রহয়াজি রর্খাহি রেকহোল্ডাি এবং
নবহশষ কহি নশক্ষাথীিা শুিুমাে নবদুালহয় ওয়াশ বা ওয়াশ
সুনবিাি গুরুত্ব সম্পহকয ই জািহবিা বিং অংশিেি ও
তাহদি মতামত/উহেে প্রকাশ কিাি গুরুত্বও বুঝহত
পািহব।
রেকসই উন্নয়ি লহক্ষু (SDG)কাজ কিহত নেহয় পানি
এবং নশক্ষা খাত রর্ি নপনেহয় িা পহি রসটি নিনিতকিহে
িীনতমালা ও কার্যক্রহম শুিাচাি আিয়ি
কিা অতীব
প্রহয়াজি।

সরকাদরর পক্ষ নর্দক করনীয়
•

এি প্রজ্ঞাপিটি পর্যাহলাচিা ও পশিমািে ন কিহত েহব
এবং স্কু ল সমূহে বাহজে বিাহেি জিু একক দানয়হত্বি
বুবস্থা নিহত েহব।
•

•

•

•

স্বাস্থু ও পানি নবষয়ক িীনতমালা পর্যাহলাচিা কিা
দিকাি

র্াহত

রকউ

নপনেহয়

উদােিেস্বরূপ, প্রনতবন্ধী, রমহয়

িা

পহড়

থাহক।

ও নশশুহদি

•

নবহশষ

চানেদা নবহবচিায় আিহত েহব।
•

িীনতমালা

এবং

অিুশীলহি

মানসককালীি

স্বাস্থু

বুবস্থাপিাি প্রনত আিও রবনশ দৃনষ্ট নদহত েহব।
•

উি নবষহয় আিও দৃনষ্টপাত কহি এই বুবস্থাপিাি
উন্ননত ঘোহিা সম্ভব এবং নশক্ষক এবং নশক্কাথীহদি
(হেহল

নশক্ষাথীহদিও)

মানসককালীি

স্বাস্থুনবনি

বুবস্থাপিাি মূল নবষহয় প্রনশক্ষে নদহত েহব।
•

রেকসই উন্নয়ি লক্ষু-৬ (SDG-6) পূিহে জাতীয়
প্রনতশ্রুনত িক্ষাহথয ২০১৫ সাহল জানিকৃ ত স্কু ল

৬

ওয়াশ

•

স্কু ল
ওয়াশ নবজ্ঞনপ্তটি একটি সুদঢ়ৃ পনিকল্পিাি ও
বাহজহেি সমন্বহয়ি নর্নিহত প্রেয়ি কিহত েহব র্া
নশক্ষা নবর্াহেি িীনত ও িািো রমহি চলহত সোয়তা
কিহব। ২০১১ বা ২০১২ সাহল প্রেীত জাতীয় পানি
সুিক্ষা কাঠাহমা এবং ২০১৮ সাহলি পনিমানজয ত পানি
সিবিাে ও সুানিহেশি নবষয়ক জাতীয় রকৌশল র্া
দুেযম এলাকায় রেকসই উন্নয়ি লক্ষু অজয হিি সাহথ
জনড়ত, আস্থাি রক্ষে নেহসহব নবহবচু েহত পাহি।
এহক্ষহে সুস্পষ্ট কিা প্রহয়াজি
রর্
নবজ্ঞনপ্তটিি
বাস্তবায়হিি দানয়ত্ব রর্ৌথর্াহব সিকাি এবং স্কু ল
কনমটিি উপি বতয ায়।
স্কু ল
ওয়াশ এি নবনিহয়াে পনিকল্পিা প্রেয়ি এবং
বাহজে বিাহেি নবষয়টিহক আিও স্বচ্ছ কিাি নিনমহি
প্রনতটি উপহজলা নর্নিক প্রকাশ কিহত েহব।
উপাি এবং প্রমািানদ সংকলি এবং এই উপখাহত
একাত্বতাি নবনর্ন্ন িিহিি চুাহলঞ্জসমূে নচনিত কিাি
জিু ম স্বল শেি ও মোিেিসে অিুািু এলাকাহতও
নবদুালহয় ওয়াশ নবষয়ক আিও AWIS কমযশালাি
আহয়াজি কিহত েহব।
স্কু ল ওয়াশ এি বাহজে ও বানষযক পনিকল্পিায় স্কু ল
বুবস্থাপিা কনমটিি অংশিেি থাকহত েহব এবং
একইসাহথ জবাবনদনেতাও থাকহত েহব।
স্কু হলি ওয়াশ খাহতি পনিচালিা ও িক্ষোহবক্ষহে স্কু হলি
বুবস্থাপিা কনমটিি অংশিেি এবং চানেদা আহবদি
কিাি সক্ষমতা কম েহল বাহজহে শুিুমাে রর্ৌত
অবকাঠাহমায় নবনিহয়াে কিাি প্রনত
প্রািািু রদহব।
এহক্ষহে রর্ৌথ মানলকািা সমািাহি সক্ষম কিহব এবং
ওয়াশ এি বাস্তবায়ি উন্নয়ি কিহব।
স্কু ল
ওয়াশ এি দানয়ত্বপ্রাপ্ত বুনিবেয এবং রসবা
প্রদািকািীহদি মুানপং কিহত েহব। রকিিা বতয মাি
রপ্রক্ষাপহে, অহিক রেকহোল্ডািহদি নিকে তাহদি
র্ূ নমকা ও দানয়ত্ব অসংলগ্ন এবং অস্পষ্ট।

সুেীল সমাদির িনয পরামেয
•

ওয়াশ পনিহষবাি জিু দানয়ত্বপ্রাপ্ত বুনিহদি মহিু
জবাবনদনেতা নিনিত কিাি রক্ষহে CSO, Community
Based Organizations (সামানজক সংস্থাসমূে)এবং
স্থািীয় পর্যাহয়ি রিতািা অিুঘেক নেহসহব কাজ কিহত
পাহি। তািা কময-পনিকল্পিা এবং বাস্তবায়হি তদািনক
এবং সোয়তা কিহত পাহিি। বাহজে ট্র্ুানকং একটি
নবহশষ সামানজক জবাবনদনেতা োনতয়াি বা েু ল র্া স্কু ল
ওয়াশ এি রক্ষহে বুবোি কিা রর্হত পাহি। এটি বাহজে
এবং বাহজে স্বল্পতাি রক্ষহে প্রমাি নির্য ি প্রচাি বা সমথযহি
(Evidence base Advocacy)বুবোি কিা রর্হত পাহি।

•

সুশীল সমাহজি বুনিেে উপহজলা নশক্ষা কমযকতয া,
উপহজলা স্বাস্থু ও পনিবাি পনিকল্পিা কমযকতয ােেহক
স্কু ল সমূহে ওয়াশ নবষয়ক প্রনশক্ষে নবহশষ কহি নশক্ষকহদি
মানসককালীি

স্বাস্থু বুবস্থাপিাি উপি প্রনশক্ষে প্রদাহিি

জিু প্রর্ানবত কিহত পাহিি।
•

অনর্র্াবকেে নবদুালহয়ি অনর্র্াবক নমটিং-এ ওয়াশ
নবষহয় আহলাচিা কিহবি এবং স্কু ল

বুবস্থাপিা কনমটি

এবং নশক্ষকহদি স্কু হলি ওয়াশ পনিনস্থনতি নবষহয় জািহত
রচহয় তাহদি জবাবনদনেতা নিনিত কিহবি।

স্কু ল সমুদের িনয করনীয়
•

স্কু ল

বুবস্থাপিা কনমটি স্কু ল

ওয়াশ এি কমযপনিকল্পিা

ও বাস্তবায়ি সমন্বয় কিহব, একইসাহথ নবদুালহয় নমটিং-এ
অনর্র্াবক, নশক্ষক ও নশক্ষাথীহদি সাহথ ওয়াশ নবষয়ক
আহলাচিা নিনিত কিহব।
•

স্কু ল সমূে রশৌচাোহিি জিু পৃথক বাহজে রর্ি থাহক
তা নিনিত কিহব।

•

নশক্ষকেে ওয়াশ-এি নবষহয় নশক্ষাথীহদি সাহথ সনক্রয়র্াহব
আহলাচিা কিহবি, তাহদি চানেদাি বুপাহি শুিহবি এবং
স্কু ল বুবস্থাপিা কনমটি রর্ি এই নবষয়গুহলা গুরুহত্বি সাহথ
নবহবচিা কহি তা নিনিত কিহবি।

•

নশক্ষাথীিা তাহদি অনর্র্াবক, নশক্ষক এবং স্কু ল বুবস্থাপিা
কনমটিি সাহথ স্কু হল ওয়াশ নবষহয় তাহদি মতামত ও চানেদা
নবষহয় আহলাচিা কিহব। তািা রশৌচাোহি পনিচ্ছন্নতা এবং
সাবাি, পানি ও আহলাি বুবস্থা আহে নকিা তা তদািনক
কিাি জিু নিহজিা একটি কনমটি েঠি কিহত পাহি।

ছবব: কোরহমন োনোহেি
ৃ
োনোহেি
ৃ

৭

িটভম্বর ২০১৯ এ WIN এবং ডরপ এর য ৌথ উটিযাটে প্রকানশত।
ওয়াোি ইশিশিটি থনেওয়ােে (WIN)শিশ্বিযাপী ওয়াি এিং পাশন খালত শুদ্ধাচাি শনশিলতি মাধ্যলম দ্ুনীশত প্রিমন এিং
উন্নয়লন অংিীদ্াি িযশি, সংস্থা এিং সিোলিি সালে এেটি উন্মুি থনেওয়ােে প্রনয়লনি মাধ্যলম োি েলি যালে।

www.waterintegritynetwork.net

থডলভেপলমি অগোনাইলিিন অে শদ্ রুিাে পুয়ি (ডিপ) ১৯৮৭ সালে প্রশতশিত িাংোলদ্লিি এেটি িাতীয় এনশিও। এটি পাশন ও
সযাশনলেিন, স্বাস্থয, পুশি এিং উন্নয়ন সম্পশেে ত েমেসূচী পশিচােনাি িনয িামীণ মানুষলদ্ি সশক্রয় অংিিেলণি সালে েমে-শভশিে গলিষণা
চাোয়। www.dorpbd.org

অনুগ্রহ স্বীকার:

এই োিটি সম্ভি েলতানা যশদ্ না সেে সুশিধ্ালভাগী, শিক্ষােী, শিক্ষে, শপতামাতা, স্কু ে প্রিাসন এিং AWIS
েমেিাোি অংিিেণোিীলদ্ি সাোযয ছাড়া যািা স্কু লে ওয়াি থসিা উন্নত েিাি িনয আন্তশিেতাি সালে তালদ্ি
শ্রম ও সময় শদ্লয় থস্বোলসিায় োি েলিলছন।
ডঃ োিলমন োনোলেি, শমলসস রুশিনা ইসোম, অধ্যাপে রুহুে আশমন িাোঙ্গীি-থভাো, এিং শমলসস থিিুন
নাোি-িামগশত তালদ্ি োি এিং প্রশতশ্রুশতিদ্ধতাি িনয শিলিষ ধ্নযিাদ্।

WE WORK

36/2, East Shewrapa Mirpur, Dhaka-1216
fb: dorpngo, twitter: dorpngo. web: dorpbd.org

