
�বকার�
�� আয়
জািত
পিরবােরর আকার
�া�� বীমা উপলি�
িশ�-কারখানার কাছাকািছ বসবাস
�কান হাইওেয়র কাছাকািছ বসবাস

িকিমউেল�ভ �হলথ ইে��
এনালাইিসস(CHIA) ��ান

 CHIA িক?

আথ�সামািজক
কারনসমহূ

সংেবদনশীল
জনসংখ�া

�িতকারক পদােথ�র
স�খুীন হওয়া

এক� CHIA হল পঁাচ�
িনধ�ারক িবভাগ যা ব�বহার
কের আমােদর পিরেবেশর
িবিভ� টি�ন কীভােব
আমােদর �ভািবত কের তা
সনা� করার এক� উপায়।

৫ এবং তার কম বয়সী িশ�রা
৬৫ এবং তার �বিশ বয়সী
�া�বয়�রা
িবেদশী বংেশা��ত বািস�া
গভ� বতী মানষু
অকােল জ�ােনা িশ�

পা��কুেলট ম�াটার (PM ২.৫এবং ১০)
িভওিস
CO
ওেজান
সীসা
PFAS (PFOA সহ)
NOx/SOx
অন�ান� কািস�েনােজন
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পািরপাি��ক
পিরেবশ

 

জন�াে��
�ভাব

আয়ু
��লতা
ডায়ােব�স
উ� র�চাপ
�দেরাগ
ক�া�ার
হঁাপািন
হঁাপািনেত আ�া� িশ�রা
হাসপাতােল ভিত�
��াক
ফুসফুেসর ক�া�াের মৃত� �র
হার
�দেরােগ মৃত� �র হার

িশ�
িবপ�নক বজ��
পািন �শাধনাগার
দিূষত এলাকাসমূহ
�সমাই �াক
গােছর ছাউিন
পাক�
�া�� ি�িনক

কারন িক: প�সমথ�ন

CHIA িরেপাট�� নীিত
পিরবত� েনর �েয়াজনীয়তা
সমথ�ন করেত এবং
বািস�ােদর তােদর �াে��র
পে� সমথ�ন করার জন�
�াপ� তথ� িদেত ব�বহার করা
হেব।

এই ইনেফা�ািফেকর জন�
�িতি�য়া জানােত, QR

�কাড ��ান ক�ন বা এখােন
যান

bit.ly/CHIA_HNA
এবং জিরপ পরূণ ক�ন



ধাপ ২। এই �জাট� এক� স�দায় সমী�া �তির করেব
যা সনা� করেব �ক সবেচেয় �বিশ �া�� ঝঁুিকেত রেয়েছ,
�কান সং�ান�েলা �েয়াজনীয় তা খুঁেজ �বর করেত এবং
শীষ� �াে��র চািহদা�েলােক অ�ািধকার িদেত সাহায�
করেব৷ ��সমেূহর উদাহরণ:

এক� HNA হেলা হ�াম��িমক এবং ই�সাইড
�ড�েয়েটর আেশপােশর বািস�ােদর মেুখামিুখ
হওয়া �া�� সমস�া�েলােক অ�ািধকার

�দওয়ার এবং �েয়াজনীয় সং�ান�েলা �যমন
HEPA িফ�ার, নীিত পিরবত� ন, অিতির�
�া��েসবা �ক� এবং আরও অেনক িকছ�

সনা� করার এক� উপায়৷

এক� HNA িক?

ধাপ ১। পিরক�না। এই �জাট� �ভািবত বািস�ােদর,
জন�া�� প�য়া ছা�েদর, পিরেবশগত িবচারক

�পশাদারেদর, এবং �া�� আইনজীবীেদর িনেয় এক� 

পিরক�না

সমী�া িবকাশ

�হলথ িনডস এেসসেম�
(HNA) ��ান

আপিন আপনার বত� মান িজপ �কােড
কতিদন বসবাস করেছন?
আপনার �া�� স�েক�  আপনার �কান
উে�গ আেছ িক?
আপিন এবং আপনার �া��েসবা
�পশাদাররা িক কখনও আেলাচনা কেরেছন
�য কীভােব আপনার ল�ণ�েলা দষূেণর
সােথ স�িক� ত হেত পাের?

 ি�য়ািরং কিম� �তির করেব যারা
HNA-এ �ক িনেদ�শনা দান করেব ও

এর িবকাশ ঘটােব।



ধাপ ৫। এই �িতেবদন� িশ�, িমিশগান িডপাট�েম� অফ
��ট �লকস অ�া� এনািজ� (MDEGLE), িনব�ািচত কম�কত� া
এবং বািস�ােদর সরু�ায় সহায়তা করার �মতা আেছ

এমন অন�ান� ব�ি�েদর �িত সমথ�েনর এক� হািতয়ার
িহসােব িবতরণ করা হেব

প�সমথ�ন

সমী�া িবতরণ

অনলাইন

�মইল করা হেয়েছ
�ডার-ট�-�ডার সােভ� য়ার

ধাপ ৩। সমী�া� একািধক ভাষায় উপল� হেব:

এক� QR �কাড এবং সমী�ার িল� সহ 
�ায়ার স�দােয়র িবিভ� এলাকা�েলােত উপল� হেব৷

ধাপ ৪। সম� সমী�ার �িতি�য়া
সং�হ করার পের, এই �জাট�
তথ�-উপা� িবে�ষণ করেব এবং

শীষ� �াে��র চািহদা এবং উে�গ�িল
িচি�ত করেব, তারপর ইিতবাচক
�াে��র �চার এবং �নিতবাচক
�াে��র ফলাফল�েলা �াস করার
জন� ব�বহািরক সমাধান�েলার

সুপািরশ করেব।

অ�ািধকার িচি�তকরন

র�া ক�ন
৪৮২১১,

৪৮২১২, এবং
৪৮২১৩!

এই ইনেফা�ািফেকর জন�
�িতি�য়া জানােত, QR

�কাড ��ান ক�ন বা এখােন
যান

bit.ly/CHIA_HNA
এবং জিরপ পূরণ ক�ন


