
যা জানা 
জরুরি
মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামত্তর িুত্েটিন
ইসুযু ২  ×  রবিিার, ২৫ মার্চ  ২০১৮

বিবিবি বিবিয়া অ়্াকশন, ইন়্ারবনউজ এিং ট়্ান্সলেটি্স উইদ়াউট িি্স ়াি্স বিবেতভ়ালি রর়াবিঙ়্া িংকলট ক্ষবতগ্রস্ত জনি়াধ়ারলের ক়াছ রেলক িত়ািত িংগ্রি কর়া এিং রিগুলে়া 
িংকবেত কর়ার ক়াজ করলছ। এই রছ়াট বরল�়াট্সটির উলদেশ্ িে রর়াবিঙ়্া এিং আশ্রযদ়াত়া (ি়াংে়ালদশী) িম্প্রদ়ালযর রেলক �়াওয়া িত়ািতগুবের ি়ার়াংশ বিবভন্ন বিভ়াগগুবেলক 
রদওয়া য়ালত ত়ার়া কবিউবনটিগুবের চ়াবিদ়া এিং �ছন্দ-অ�ছলন্দর বিষযটি ি়াে়ায ররলে ত়্ালের ক়াজ আরও ভ়ালে়াভ়ালি �বরকল্পন়া এিং ি়াস্তি়াযন করলত �়ালর।

এই িংস্করলে রদয়া তলে্র িলধ্ আলছ ব়্্াক এিং রিভ দ্ বচেলরেলনর িংগ্রি কর়া কবিউবনটির িত়ািত িংক়্ান্ত ি়াট়া। রিই ি়ালে এলত আলছ রিই িিস্ত তে্ য়া ক্ষবতগ্রস্ত ি়ানুষজনলদর 
ি়ালে কে়াি়াত্স ়া িলে, কবিউবনটি র�়াক়াি গ্রুল� আলে়াচন়া কলর এিং ি়াংে়ালদশ রিত়ার ও ররবিও ন়াল� ইউবনলিল�র িি়াযত়ায আলয়াবজত ে়াইভ ররবিও অনুষ়্ালন রশ্র়াত়ালদর র�়ান কলর 
জ়ান়ালন়া িত়ািত রেলক িংগ্রি কর়া িলযলছ।

এই ক়াজটি IOM, জ়াবতিংঘ অবভি়ািন িংস়্ার িিলয়াবগত়ায িম্পন্ন কর়া িলছে এিং এটির অে্স িংস়্ান করলছ ইউলক বি�়াট্সলিন্ �র ইন়্ারন়্াশন়াে রিলভে�লিন্।

আশ্রয়দাতা জনগ�াষ্ঠী: 
জীবিকা, জীিনযাত্ার ি্যয় 
ও বিশুগদর লেখাপড়া
বিস্াবরত রগয়গে চতুর্থ পষৃ্ায়

লরাবিঙ্া জনগ�াষ্ঠী: 
চরম আিিাওয়া 
বনগয় উগবে�, প্রশ্ন 
ও আগিদন
বিস্াবরত প্ররম পষৃ্ায়

চরি আিি়াওয়া িম্পলক্স  রর়াবিঙ়্ালদর িত়ািত

এই সংবষিপ্ত প্রবতগিদনটির উগদেি্য িে চরম আিিাওয়ার বিবিন্ন পয্থায় সম্পগক্থ  লরাবিঙ্া 

কবমউবনটির মগ্্য বক বক প্রশ্ন, আিঙ্া এিং অনগুরা্গুবে বনগয় আগোচনা চেগে লসগুগো 

িহু-বিিা�ীয় দষৃ্টিিবঙ্ লরগক পয্থাগোচনা করা।

একবদগক লযমন বকেু লরাবিঙ্া মানগুের মাগে চরম আিিাওয়া বকিাগি লমাকাগিো করগত 

িগি তা বনগয় প্রশ্ন রগয়গে (যার লরগক মগন িয় তারা আিিাওয়ার �বতপ্রকৃবত সম্পগক্থ  

জাগনন), অন্যবদগক অন্যান্যরা িাংোগদগির আিিাওয়া মায়ানমাগরর আিিাওয়া লরগক 

কতটা আোদা তা বনগয়ও বজজ্াসা রগয়গে। তর্য জানার লষিগত্ প্র্ান লয অিাি নজগর 

এগসগে লসটি িে চরম আিিাওয়া জবনত লকানও দগুয্থাগ�র আগ�, লসটা চোকােীন এিং 

তার পগর মানবিক সিায়তা সংস্াগুবের লরগক বক ্ রগনর লসিা লদওয়া িগি লসই সম্পগক্থ ।

৮৬.৭০%

১৩.৩০%

লরাবিঙ্াগদর মগ্্য যাগদর আসন্ন িে্থায় তাগদর 
পবরিাগরর লয েঁুবকগুবে রগয়গে লসগুবের জন্য 
প্রস্তুবত লনওয়ার লকানও পবরকল্পনা লনই যবদও 
তারা েঁুবকগুবে সম্পগক্থ  জ়ালনন/জ়ালনন ন়া। 

েঁুবকগুগো সম্পগক্থ  
জাগনন না

েঁুবকগুগো 
সম্পগক্থ  জাগনন

৬৪.৭০%

৩৫.৩০%

লরাবিঙ্াগদর মগ্্য যারা আসন্ন িে্থায় তাগদর 
পবরিাগরর বক বক েঁুবক রগয়গে তা জাগনন 

এিং যাগদর েঁুবকগুবের জন্য প্রস্তুবত লনওয়ার 
�বরকল্পন়া আলছ/�বরকল্পন়া রনই।

লকাগনা 
পবরকল্পনা লনই

পবরকল্পনা 
আগে

n = ২৭২ n = ২০৩
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লিবিরিা� উত্তরদাতা (৯০%) আসন্ন িে্থাকাে, কােবিিাখী এিং েগড়র সম্ািনা 
সম্পগক্থ  জাগনন। লয চারটি সমস্যা বনগয় সিগচগয় লিবি আিঙ্া রগয়গে লসগুবে িে িন্যা (২৪% 
মানুে উগলেখ কগরগেন), িূবম ধ্বস (২২%); প্রিে িাওয়ায় লিল্াগরর ষিয়ষিবত (১৭%); 
এিং িে্থার পাবন লিল্াগর ঢুগক যাওয়ার সম্ািনা। যবদও লরাবিঙ্ারা আসন্ন বিপদগুবে 
সম্পগক্থ  জাগনন, তাগদর মগ্্য খিু কম মানুেজন (মাত্ ৩৩%) লসগুবের জন্য লকাগনা প্রস্তুবতর 
পবরকল্পনা কগরগেন।

ঘবূ ্্থেগড়র সময় আমাগদর রাকার জন্য 
একটা বনরাপদ জায়�া দরকার। আমরা 
লকারা লরগক িঁাি, কাঠ আর লতরপে/
পবেবরন লপগত পাবর?”

- মবিো, ৩২, িােখুাবে এমএস

আমাগদর কগয়কটা িাত-মাইক বদন যাগত 
কােবিিাখী িা ঘবূ ্্থেড় আসার আগ� 
সিাইগক জানাগত পাবর”

- মবিো, ২৫, কুতুপােং আরবস

ঘবূ ্্থেড় এগে শুকগনা খািার বিতর্ 
করগত িগি। আমাগদর বক বক লদওয়া িগি 
আর আমরা বক খাগিা?”

- মবিো, িাবকমপাড়া

চরি আিি়াওয়ার জন্ রয 
িি়াযত়াগুবের অনুলর়াধ কর়া িলযলছ 
এিং রয বজবনিগুবে ততবর র়ােলত িলি

৪০.১% উত্তরদাতা জাগনন না লয তাগদর ঘরগক 
িে্থার জন্য বকিাগি আরও বনরাপদ করা যায়। বকেু মানুে 
(২৩.৮%) জাবনগয়গেন লয যবদও তাগদর কােবিিাখীর জন্য 
প্রস্তুবত লনওয়ার পবরকল্পনা বেে বকন্তু অর্থািাগির কারগ্ 
তারা লসগুবে কগরনবন। প্রায় ১৯% জাবনগয়গেন লয তাগদর 
বনগজগদর লিল্ারগুগো আরও মজিুত করার পবরকল্পনা 
বেে। িহু লরাবিঙ্া চরম আিিাওয়ার জন্য প্রস্তুবত বনগত লকারা 
লরগক বজবনসপত্ লপগত পাগরন লসই সম্পগক্থ  বনবদ্থ ষ্ট অনুগরা্ 
এিং প্রশ্ন তুগেগেন। লিল্ার িানাগনার বজবনসপগত্র (িঁাি, 
কাঠ, লতরপে, দবড়) জন্য প্রচুর অনুগরা্ করা িগয়গে 
এিং লসই সগঙ্ অগনগক িে্থায় ি্যিিার করার জন্য শুকগনা 
খািার, টচ্থ  ও ে্যাগম্পর অনুগরা্ জাবনগয়গেন। পািাপাবি 
আিিাওয়া সম্পগক্থ  সতক্থ িাত্থ া লদওয়ার জন্য ক্যাগম্প রাকা 
মসবজদগুবে ি্যিিার করার অনুগরা্ করা িগয়গে এিং বকেু 
লরাবিঙ্া চরম আিিাওয়া যাগত লযা�াগযা� রাখা যায় লসজন্য 
িাত-মাইক এিং লরবিওর অনুগরা্ জাবনগয়গেন।

ঘবূ ্্থেড় আসগে লসটা আমরা বকিাগি 
জানগত পারগিা?”

- মবিো, ৪৫, ময়নারগঘানা

ঘবূ ্্থেগড়র সময় লকান জায়�ায় রাকা 
বনরাপদ লসটা বকিাগি জানগত পারগিা?”

- মবিো, ২০, উনবচপ্রাং

তে্ �়াওয়ার ি্িস়্া

লরাবিঙ্াগদর তগর্যর খিু লিবি 
প্রগয়াজন রগয়গে। লিবিরিা� মানুে 
(৪০.১%) জাগনন না লয িে্থার জন্য 
তাগদর রাকার জায়�াগক বকিাগি 
বনরাপদ করগিন। মানবিক লসিা এিং 
বনরাপত্তা সম্পগক্থ  বনবদ্থ ষ্ট প্রশ্নগুবের 
পািাপাবি লকারা লরগক আরও 
তর্য পাওয়া যাগি লসই সম্পগক্থ ও 
লরাবিঙ্াগদর মগন প্রশ্ন রগয়গে।

কুতু�়ােং ক়্াম্প
সূত্: বিবিবস বমবিয়া এ্যাকিন
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তে্িূত্:

�বরি়ােগত তে্গুবে রিভ দ্ বচেলরেন কত্্স ক �বরচ়াবেত বিতরে-�রিততী িিীক্ষ়ার অংশ 
বিলিলি িংগ্রি কর়া তে্ রেলক িংগ্িীত। এই িিীক্ষ়ায রি়াট ১১৩ জন �ুরুষ এিং ১৯০ 
জন িবিে়া অংশগ্রিে কলরবছলেন।

গুনগত বিললেষে ৮০০ ব়্্াক রর়াবিঙ়্া কবিউবনটি রবেছে়ালিিকলদর িংগ্রি কর়া কবিউবনটির 
িত়ািলতর (৫২৬৩টি দ়াবেে়া) বভবত্ত রত কর়া িলযলছ। িত়ািতগুবে ১৭ই র�ব্রুয়াবর রেলক 
২৪রশ র�ব্রুয়াবরর িলধ্ উবেয়া এিং রটকন়া� উ�লজে়া রেলক িংগ্রি কর়া িলযবছে। 
রি়াট ১২১১ জন �ুরুষ এিং ৪০৫২ জন িবিে়া চরি আিি়াওয়া িম্পলক্স  ত়ালদর প্রশ্ন 
এিং আশঙ়্াগুবে বনলয কে়াি়াত্স ়া িলেবছলেন। রিই ি়ালে রিভ দ্ বচেলরেলনর িংগ্রি কর়া 
তলে্র ি়াধ্লি গুনগত বিললেষে ট়্ায়াঙ্লুেট কর়া িলযলছ।

লচনাগিানা মানুেজন আমাগদর িাচ্াগদর 
বনরাপদ জায়�ায় বনগয় লযগত চাইগে 
তাগদর লযগত লদওয়া বক ঠিক িগি?"

- মবিো, ২০, উনবচপ্রাং

আমরা লকাগনা লিল্ার/সাইগ্ান লসন্াগর 
ল�গে লসখাগন বক আমাগদর খািার লদওয়া 
িগি?”

- মবিো, ৩০, কুতুপােং এমএস এক্সগটনিন

আমাগদর জন্য লয ঘর িানাগনা িগয়গে লসগুগো মজিুত না। অল্প িাতাগসই চাে নড়গত শুরু কগর, তাই ঘবূ ্্থেড় 
িগি িািগেই িয় ো�গে। �ি্থ িতী মবিো, িাচ্া এিং িৃদ্ধিৃদ্ধাগদর বনরাপদ রাখার জন্য এমন মজিুত ঘর ততবর 
করা দরকার যা দগুয্থাগ� লিগে পড়গি না। আমাগদর ক্যাগম্প েগড়র জন্য লকানও লিল্ার লনই: আমাগদর একটি 
লিল্ার দরকার।”

- পরুুে, কুতুপােং এমএস এক্সগটনিন

ি়াইল়্ান রিন়্ার এিং বনর়া�ত্ত়া

সাইগ্ান লসন্ার ততবর করা িগি বকনা তা বনগয় 
বিভ্াবতি রগয়গে। বকেু লরাবিঙ্া মগন করগেন েগড়র জন্য 
লিল্ার ততবর করা িগি এিং তারা িাসা লেগড় লসখাগন আশ্রয় 
বনগত পারগিন। অন্যান্য লরাবিঙ্ারা দবুচিতিায় িু�গেন কার্ 
তারা লকান সাইগ্ান লসন্াগর যাগিন তা জাগনন না। বকিাগি 
বনরাপদ রাকা যায় এিং িূবম ধ্বস িা চরম আিিাওয়া লদখা 
বদগে লকারায় যাগিন লসই বনগয় মানুগের মগন অগনক প্রশ্ন 
রগয়গে। বিগিেত বিশু, �ি্থ িতী মবিো এিং িৃদ্ধ-িৃদ্ধাগদর 
বনরাপত্তা বনগয় মানুগেরা দবুচিতিায় আগেন।

েগড়র পগর দবূেত িাওয়া আর জগের 
কারগ্ লরা�গিা� েড়াগে আমরা বক সাগর 
সাগরই বচবকৎসা আর ওেু্ পত্ পাগিা?”

- মবিো, ২৬, কুতুপােং এমএস এক্সগটনিন

ঘবূ ্্থেগড়র সময় বক লরিন লদওয়া িন্ধ 
কগর লদয়া িগি?”

- মবিো, ২২৪, চাকমারকুে

ি়ানবিক রিি়াগুবে িম্পলক্স  
িলচতনত়ার অভ়াি

লমাগটর ওপর এই বিেয়টি বনগয় আিঙ্া এিং 
বিভ্াবতি রগয়গে লয চরম আিিাওয়া জবনত দগুয্থা� 
চোকােীন, তার আগ� এিং পগর লকান ্রগনর মানবিক 
লসিাগুবে প্রদান করা িগি। লরাবিঙ্ারা বিবিন্ন ্রগনর 
আিিাওয়া (�রম, ঘবূ ্্থেড়, িন্যা, িূবম ধ্বস, কােবিিাখী) 
বনগয় আিঙ্ায় আগেন। পবরষ্ার খাওয়ার পাবন এিং 
বচবকৎসার ি্যিস্া; লসই সগঙ্ দগুয্থাগ� ঘর লিগে ল�গে 
লিল্াগরর জায়�া এিং িানাগনার বজবনসপত্ পাওয়া বনগয় 
বিগিেিাগি মানুগের মগন আিঙ্া রগয়গে। বকেু মানুে (৯%) 
এটাও িগেগেন লয বকিাগি এনবজও িা অন্যান্য প্রবতষ্ান 
লরগক সিায়তা লপগত পাগরন, বকিাগি সড়ক বনরাপত্তা 
বনবচিত করা যায় এিং িূবম ধ্বগসর লমাকাগিো বকিাগি 
করগত িগি তা জানা প্রগয়াজন।

রশ্র়াত়াদলের প্রবতবক্য়া

আিি়াওয়া িম্পলক্স  দবুচিন্ত়ার �়াশ়া�়াবশ রশ্র়াত়া দে অন়্ান্ রিই িি বিষযগুবে 
িম্পলক্স  ব�িি়্াক �়াঠ়ালছেন রযগুবে বনলয ক়্ালম্পর িলধ্ আশঙ়্া এিং দবুচিন্ত়া 
রলযলছ। এই িুিূলত্স  অন়্ান্ রয ি়াধ়ারে িিি়্াগুবে তুলে ধর়া িলছে:

�বরষ়্ার ে়াওয়ার �়াবনর অভ়াি – এটি একটি গুরুতর িিি়্া ক়ারে 
রিবশরভ়াগ অগভীর নেকূল�র �়াবন শুবকলয রগলছ। 

গভ্স ়ািস়্া িংক়্ান্ত বিষযগুবে িম্পলক্স  ন়া জ়ান়া, বিলশষত গভ্স ়ািস়্ায 
বি�দ বচহ্ন, গভ্স ়ািস়্া চে়াক়ােীন ও ত়ার �রিততী রিি়ািিূি, তিবচত্্িয 
ে়াি়ারদ়াি়ার এিং গভ্স ়ািস়্ায বক কর়া উবচৎ এিং বক কর়া উবচৎ নয। 

বনউলি়াবনয়া বনলয আশঙ়্া – অল্প িযিী বশশুলদর ি়াি়া-ি়ালযর়া 
বিলশষভ়ালি আিন্ন গরিক়াে এিং িষ্স়ায বকভ়ালি ত়ালদর বশশুলদর 
িঠিক যত্ন রনলিন ত়া জ়ানলত আগ্রিী।

ি়ানুষ রর়ালগর ক়ারে এিং েক্ষেগুবে িম্পলক্স  ন়া জ়ান়ার দবুচিন্ত়া 
িম্পলক্স  জ়াবনলযলছন – ত়ার়া বিলশষভ়ালি বি�লেবরয়া এিং 
এইচআইবভ/এইিি উললেে কলরলছন।
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সরকাবর লিতার সম্প্রচারকারী - িাংোগদি লিতাগরর কক্সিাজার লটেিন ইউবনগসগের 
সিগযাব�তায় প্রবত মাগস কবমউবনটির সগঙ্ আগোচনার অনুষ্াগনর আগয়াজন করগে যাগত আশ্রয়দাতা 
কবমউবনটি স্ানীয় সরকাবর কম্থকত্থ া এিং বিগিেজ্গদর প্রশ্ন বজজ্াসা করগত পাগরন। সাম্প্রবতক 
অনুষ্ানটি উবখয়াগত লরকি্থ  করা িগয়বেে এিং এটি লরগক আশ্রয়দাতা কবমউবনটি এই মিূুগত্থ  লয 
বিেয়গুবে বনগয় দবুচিতিায় আগেন লসগুবে স্পষ্টিাগি উগঠ এগসগে।

লরাবিঙ্াগদর আ�মগনর শুরুর বদগক আশ্রয়দাতা (িাংোগদিী) কবমউবনটি তাগদর সিায়তা 
করগেও এখন পবরবস্বতর বকেুটা পবরিত্থ ন লদখা যাগছে কার্ িত্থ মাগন তাগদর নানা ্রগনর সমস্যার 
সম্ুখীন িগত িগছে। আশ্রয়দাতা কবমউবনটির মগ্্য প্র্ানত লয আিংকাগুবে লদখা বদগয়গে তার অন্যতম 
িে জীিনযাপগনর খরচ লিগড় যাওয়া। বনত্যপ্রগয়াজনীয় বজবনগসর দাম লিি অগনকটা লিগড় যাওয়া, 
লসই সগঙ্ যাতায়াগতর খরচ এিং িাবড়র িাড়া লিগড় যাওয়ার েগে তারা অত্যতি সমস্যায় পগড়গেন। 
এোড়াও আশ্রয়দাতা কবমউবনটির শ্রমজীিী মানুেগদর একটি িড় অংি, বিগিেত বদন মজরুরা শ্রম 
িাজাগর প্রবতগযাব�তার সম্ুখীন িগছেন। এর বপেগন আগে আশ্রয়দাতা এিং লরাবিঙ্া কবমউবনটির মগ্্য 
মজবুরর ি্যি্ান। এর প্র্ান কার্ িে আগ� আশ্রয়দাতা কবমউবনটিগত লয িাজার দর বেে, এখন 
লরাবিঙ্ারা তার লচগয় কম মজবুরগত কাজ করগত রাবজ িগছেন।

অন্যান্য লয সমস্যাগুবে সম্পগক্থ  জানাগনা িগয়গে লসগুগোর মগ্্য রগয়গে, অ�ব্ত লরাবিঙ্া 
অনুপ্রগিগির েগে মানুেজগনর জবম িারাগনা, এর মগ্্য কৃবেিূবমও রগয়গে। বিষিাও আিঙ্ার একটি 
প্র্ান বিেয়: স্কু েেুট োত্োত্ীগদর সংখ্যা িৃবদ্ধ লপগয়গে কার্ এখন অগনক োত্োত্ীই স্কু গে যাওয়ার 
পবরিগত্থ  ক্যাগম্পর এোকার মগ্্য ও তার আগিপাগি কাজ করা শুরু কগরগে। িহু অস্ায়ী বিষিক কাজ 
লেগড় বিবিন্ন ত্া্ সংস্ার সাগর কাজ করগেন। এমনবক, এই সংকগট লয বিবিন্ন সংস্াগুবে সিায়তা 
বদগছেন তারা বকেু বিষিা প্রবতষ্াগনর বিব্ডংও ি্যিিার করগেন যার েগে োত্োত্ীরা লসখাগন লযগত 
পারগে না। বকেু িািা-মা তাগদর স্কু ে পড়ুয়া সতিানগদর বনরাপত্তা বনগয় উববেগ্ন কার্ রাস্ায় যানিািগনর 
সংখ্যা খিু লিবি লিগড় ল�গে এিং রাস্ার কাোকাবে এোকায় বিড় খিু লিবি রাগক।

যবদ লকানও লরাবিঙ্া আমার জবমগত তঁািু খাটাগত শুরু কগর আর আবম যবদ তাগদর িার্ কবর 
তািগে তারা লসনািাবিনী িা পবুেসগক ব�গয় িগে লয আবম টাকা লচগয়বে। তখন লসনািাবিনী িা 
পবুেস এগস আমাগক মার্র করগত শুরু কগর। এমনবক তারা লকাগনা তদতি না কগরই আমাগদর 
লরেপ্তার কগর। বনগজর জায়�াগতই আমরা অিগিবেত লিা্ করবে।” 

– পরুুে, পােংখাবে, উবখয়া, কক্সিাজার

আপনারা সকগে ৭০০,০০০ লরাবিঙ্া সম্প্রদাগয়র মানুেগদর করা িেগেন, বকন্তু লকউ তার সাগর 
লয আগরা িাজার িাজার মানুে এগসগেন (ত্া্ কমমী) আর তাগদর সাগর লয িাড়বত �াবড়গুবে 
বনগয় এগসগেন, লসগুবের করা িেগেন না। তাগদর সাগর লয িাড়বত বিিঙৃ্খো বনগয় আসগেন 
লসই সম্পগক্থ  আপনাগদর সকেগক িািগত িগি। আবম বিগিেিাগি আসন্ন িে্থাকাে বনগয় বচবতিত। 
এখানকার লিবিরিা� রাস্া শু্ুমাত্ স্ানীয় যানিািগনর জন্য বনবম্থত, িারী ত্াগ্র ট্াগকর জন্য 
নয়। আ�ামী িে্থায় স্ানীয় পবরিিন ি্যিস্া সম্পূ ্্থিাগি লিগে পড়গত পাগর।"

- পােংখাবে ইউবনয়গনর পরুুে, উবখয়া, কক্সিাজার

আশ্রযদ়াত়া কবিউবনটি: জীিনয়া�লনর েরচ, 
জীবিক়া এিং বশক্ষ়া বনলয আশঙ়্ায আলছন

কুতু�়ােং ক়্ালম্প স়্ানীয জনলগ়াষ্ঠী এিং রর়াবিঙ়্া জনলগ়াষ্ঠীর িি়ািস়্ান
সূত্: বিবিবস বমবিয়া এ্যাকিন
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