
মতস্য-শিকারে শিরেধাজ্া, 
জেরে সম্প্রদার়েে মরধ্য 
আশ থ্িক সংকট 
শিস্াশেত েষ্ঠ পষৃ্ঠা়ে

িাংোরদিী মািুেেরিে 
সম্পরকথি  জোশিঙ্ারদে 
ধ্যািধােণা
শিস্াশেত তৃতী়ে পষৃ্ঠা়ে

র�োহিঙ্ো সম্প্রদোয়ে� মতোমত - 
প্রত্যািাসি, স্াস্্য, েমোি, 
মাশি এিং চেম আিিাও়ো 
শিস্াশেত চতু থ্ি পষৃ্ঠা়ে

জোশিঙ্া এিং অি্যাি্য 
আঞ্চশেক সংখ্যা 
পদ্ধশত

১,২,৩ এে মরতা সিে ি়ে শিে়েটা...
জোশিঙ্া েির�াষ্ঠঠীে সার্ ক্ািাতথি া িোে সম়ে সংখ্যা ভুে জিািািুশিে 
একটা িড় কােণ িরত পারে। যশদও জোশিঙ্া ভাো়ে সংখ্যাগুরোে িাম 
শুিরত চাট�াাই়ো িা িাংো ভাোে মরতাই মরি ি়ে শকন্তু তারদে �ণিাে 
পদ্ধশত অরিকটাই আোদা। জযখারি অশধকাংি ভাোরতই সংখ্যা পদ্ধশতে 
শভশত্ত িে ১০ (দিশমক পদ্ধশত), জসখারি জোশিঙ্াো তাে িদরে ১০ 
(দিশমক) এিং ২০ (শভরেশসমাে) এই দটুিে শমশেত শভশত্তরত একটি 
েটিে সংখ্যা পদ্ধশত ি্যিিাে করে।

র�োলযমযল লো�যে? আচ্ো, আয�কটু বুহিয়ে বলো যোক

িাংো়ে 'ছ়েটা দি' জিািারিাে েি্য িব্দটি িরো োট। ৬১ জ্রক ৬৯ 
পযথিন্ত সংখ্যা জিািারত, োরটে সার্ আপশি একটি করে সংখ্যা েরুড় জদি। 
এইভারি জযরত জযরত যখি আপিারক োরটে সার্ দি জযা� কেরত ি়ে, 
আপশি সত্তরে (সাতটি দি) চরে যাি। আে এই একই ধাো়ে আমারদে 
সংখ্যা জ�ািা এর�ারত ্ারক।

যা জানা 
জরুরি
মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামত্তর িুত্েটিন
ইসুযু ৫ × ক্সামিার, ৪ জনু ২০১৮

হবহবহস হমহি়েো অ্োকশন, ইন্ো�হনউজ, এবং ট্োন্সযলটস্স উইদোউট বি্স োস্স হমহলতভোযব র�োহিঙ্ো সংকযট ক্ষহতগ্রস্ত জনসোধো�যে� কোে রেযক মতোমত সংগ্রি ক�ো এবং রসগুহল সংকহলত 
ক�ো� কোজ ক�যে। এই সংহক্ষপ্ত প্রহতযবদনটি� উযদেশ্ িল হবহভন্ন হবভো�গুহলযক র�োহিঙ্ো এবং আশ্র়েদোতো (বোংলোযদশী) সম্প্রদোয়ে� রেযক পোও়েো হবহভন্ন মতোমযত� একটি সংহক্ষপ্ত 
হবব�ে হদয়ে সোিোয্ ক�ো, যোযত তো�ো জনয�োষ্ঠীগুহল� চোহিদো এবং পেন্দ-অপেযন্দ� হবষ়েটি হবযবচনো কয� ত্োযে� কোজ আ�ও ভোযলোভোযব পহ�কল্পনো এবং বোস্তবো়েন ক�যত পোয�।

এই সংস্ক�যে রদ়েো তযে্� মযধ্ আযে কক্সবোজোয�� স্োনী়ে সংবোদপত্গুহল� প্রহতযবদযন রয মলূ হবষ়েগুহল উযে এযসযে; রসই সোযে রসই সমস্ত তে্ যো ক্ষহতগ্রস্ত মোনষুজযন� সোযে কেোবোত্স ো 
বযল, জনয�োষ্ঠী� মযধ্ দল�ত আযলোচনো কয� এবং বোংলোযদশ রবতো� ও র�হিও নোযে ইউহনযসযে� সিো়েতো়ে আয়েোহজত লোইভ র�হিও অনষু্োযন রশ্রোতোযদ� রেোন কয� জোনোযনো মতোমত 
রেযক সংগ্রি ক�ো িয়েযে।

এই কোজটি IOM, জোহতসংঘ অহভবোসন সংস্ো� সিযযোহ�তো়ে সম্পন্ন ক�ো িযচ্ এবং এটি� অে্স সংস্োন ক�যে ইউযক হিপোট্সযমন্ ে� ইন্ো�ন্োশনোল রিযভলপযমন্।
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িাংো এিং চাট�াাই়োসি জিশিেভা� ইর্া-আযথি 
ভাো়ে এই একই পদ্ধশত ি্যিিাে কো ি়ে। যশদও এই 
ভাোগুরোরত ০ জ্রক ১০০ অিশধ প্ররত্যকটি সংখ্যা 
শুিরত আোদা আোদা এিং অিি্য মরি ি়ে শকন্তু 
আসরে সংখ্যাগুরো ১০ সংখ্যাটিে শভশত্তরত উপস�থি 
এিং প্রত্যর়েে একটি শি়েম অিুসেণ করে। ৬৮-জক 
িাংো ভাো়ে আটেশটি এিং ৭৮-জক িাংো ভাো়ে 
আটাত্তে িো ি়ে। আট- উপস�থিটি আট সংখ্যারক 
জিািা়ে, এিং প্রত্য়ে –েশটি এিং –আত্তে য্াক্ররম 
োট এিং সত্তে জিািারত ি্যিিাে কো ি়ে।

শকন্তু জোশিঙ্া ভাো়ে, ২০-শভশত্তক সংখ্যা পদ্ধশত 
্াকাে কােরণ �ণিা কোে পদ্ধশত আেও েটিে। 
১৯ পযথিন্ত, জোশিঙ্া মািুেেি িাংো িা চাট�াাই়ো 
ভাোে মতই সংখ্যা �ণিা করেি জযমি শিরচে জটশিরে 
জদখারিা ির়েরছ। তরি, ২০ জ্রক তাো ২০-শভশত্তক 
জ�াণাে পদ্ধশত ি্যিিাে করেি। উদািেণস্রূপ, ২৫ 
সংখ্যাটিরক তাো িরে এক-কুশড়-ফাস, িা িাংোরত 
িেরে, 'এক কুশড় আে পাাচ'। ৬৮ সংখ্যাটি িরো শতি 
কুশড় আষ্ট, িা 'শতি কুশড় আে আট'। ৮০ িরো সাইে-
কুশড়, িা 'চাে কুশড়'।

এটা অদ্ভুত মরি িরেও জোশিঙ্াই একমাত্র ভাো 
ি়ে যারত একই সার্ দিশমক-কুশড় শভশত্তক পদ্ধশত 
ি্যিিাে কো ি়ে। ইশতিাস েরুড় এমি িহু িশেে 
আরছ জযখারি শিশভন্ন েির�াষ্ঠঠী শিশভন্ন সংখ্যাে 
শভশত্তরত তারদে সংখ্যা পদ্ধশত ততশে করেরছ। যাো 
ফোশস ভাোে ক্াস শির়েরছি তাো সিাই োরিি জয 
৯৯ (কারত্র-শভং-শদে-িাফ) িো কতটা কঠিি যারক 
িাংো়ে অিুিাদ কেরে দা াড়া়ে 'চাে-কুশড়-দি-ি়ে'। 
দিশমক পদ্ধশত �ণিাে একমাত্র উপা়ে ি়ে (এিং 
কখিই শছে িা)।

তরি, জোশিঙ্া েির�াষ্ঠঠীে শিিশধিত িেণা্থী এিং 
িিা�তরদে অরিরকে মরধ্যই িতথি মারি িাংোে 
দিশমক সংখ্যা পদ্ধশত ি্যিিাে কোে প্রিণতা ক্রমি 
িাড়রছ। জোশিঙ্া সম্প্রদার়েে মািুেেি জকাি সংখ্যা 
পদ্ধশত ি্যিিাে কেরিি তা শিক্া�ত জযা�্যতাে 
উপে শিভথি েিীে, অি্যশদরক শেঙ্ ও ি়েরসে কােরণ 
শিক্া�ত জযা�্যতা়ে েক্ণী়ে তােতম্য ্ারক। 
পরুুেো, যাো প্র্া�ত শিক্াে সরুযা� জপর়েরছি 
িা জকািও ি্যিসা়ে যুক্ত আরছি তাো সাধােণত 

দিশমক পদ্ধশতই ি্যিিাে করেি। উপরে জয শমশ্র 
সংখ্যা পদ্ধশতে উরলেখ কো ির়েরছ তা জোশিঙ্া 
েির�াষ্ঠঠীে স্ল্প-শিশক্ত জ�াষ্ঠঠীে মািুেেি জযমি 
িৃদ্ধ-িৃদ্ধা, মশিো এিং গ্ামাঞ্চরেে মািুরেো এখরিা 
প্রা়েই ি্যিিাে করেি।

হকন্তু সংখ্ো হনয়ে জটিলতো এখোযনই রশষ 
ি়ে নো...

যশদও জোশিঙ্া মািুেেি ধীরে ধীরে িাংো ভাোে 
সংখ্যা পদ্ধশতরত অভ্যস্ ির়ে উঠরছি শকন্তু িাংো, 
চাট�াাই়ো, এিং জোশিঙ্া ভাো়ে সংখ্যাগুরোে িারমে 
মরধ্য শিশদথি ষ্ট শকছু পা থ্িক্য ের়েরছ। জযমি সাধােণ 
িাংো ভাো়ে ২০-জক সাধােণত শিি িো ি়ে শকন্তু 
জোশিঙ্ারত এরক কুশড় িো ি়ে।

জসই সার্ সংখ্যাগুরোে েি্য জয প্রতীক িা শচহ্ন 
ি্যিিাে কো ি়ে জসগুরোও এই ভাোগুরোরত 
আোদা িও়ো়ে ি্যাপােটা আেও জিশি েটিে ির়ে 
উরঠরছ। ইংরেশে এিং িাংো ভাো়ে সংখ্যাগুশে 
জিািারিাে েি্য আোদা আোদা প্রতীক ি্যিিাে 
কো ি়ে। জয সমস্ জোশিঙ্া মািুেেি সদ্য এরসরছি, 
শিরিেত যাো খিুই স্ল্প শিশক্ত িা প্রত্যন্ত গ্াম 
জ্রক এরসরছি তাো িাংো প্রতীকগুশেে সার্ 
পশেশচত িি। এই কােরণ ভুে জিািািুশি ততশে িরত 
পারে, জযরিতু শকছু িাংো সংখ্যাে প্রতীক ইংরেশে 
সংখ্যাে প্রতীকগুরোে মরতা জদখরত িরেও আসরে 
জসগুরো এরকিারেই অি্য সংখ্যা (শিরচে চারটথি 
এই পা থ্িক্য তুরে ধো ির়েরছ)। এইিাে এই েটিে 
শিে়েটিরত িমথী ভাোে সংখ্যা জযা� কো যাক, জয 
ভাো়ে সংখ্যাগুরোে েি্য শিেস্ প্রতীক (জসই 
সার্ সংখ্যাে িামও) ের়েরছ। জয সমস্ জোশিঙ্াো 
মা়োিমারে সেকাশে স্কু রে পড়াশুিা করেশছরেি 
তাো িমথী সংখ্যাগুশেে সার্ পশেশচত কােণ জসই 
সংখ্যাগুশে প্রা়েই সেকাশে কা�েপরত্র এিং ি্যিসাে 
জক্রত্র ি্যিিাে কো ি়ে।

শকন্তু তা সজ�ও জিশিেভা� জোশিঙ্া ভাোভােী 
মািুেেি ইংরেশে সংখ্যাে প্রতীকগুশেে সার্ই 
পশেশচত এিং দিশমক-২০ শভশত্তক শমশ্র সংখ্যা পদ্ধশত 
ি্যিিাে কোই পছ্ করেি।

ইংয�হজ, বোংলো, চোট�াোই়েো, র�োহিঙ্ো, এবং বমমী ভোষো়ে সংখ্োগুহল:

ইংরেজি বাংলা চাটগাাইযা* রোজিঙ্া** বর্মী ভাষা

0 Zero ০ িিূ্য ০ িিূ্য শসশফে ၀ ্াশি়ো

1 One ১ এক ১ এক এক ၁ টিট

2 Two ২ দইু ২ দইু দইু ၂ শি

3 Three ৩ শতি ৩ শতি শতি ၃ জতাি

4 Four ৪ চাে ৪ সাইে সাইে ၄ জে

5 Five ৫ পাাচ ৫ ফািস ফািস ၅ ঙা

6 Six ৬ ছ়ে ৬ জসা জসা ၆ চাউত

7 Seven ৭ সাত ৭ সাত িািত ၇ জখাি-শি

8 Eight ৮ আট ৮ আরষ্টা আ-আরষ্টা ၈ শি

9 Nine ৯ ি়ে ৯ ি ি ၉ জকা

10 Ten ১০ দি ১০ দি দি ၁၀ তা-জস

* চাট�াাই়ো়ে িাংো সংখ্যা ি্যিিাে কো ি়ে 
** জোশিঙ্া়ে সংখ্যাে জকািও শেশখত রূপ জিই
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র�োহিঙ্ো সম্প্রদোয়ে� মযধ্ বহু 
আশংকো �য়েযে; হকন্তু রসগুযলো 
হকভোযব জোনোযবন রস হবষয়ে তো�ো 
হবযশষ হকেুই জোযনন নো
িহু প্রশতরিদরি জোশিঙ্া সম্প্রদা়ে সম্পরকথি  আশ্র়েদাতা িাংোরদিী 
েিমািুরেে ধ্যািধােণা তুরে ধো ির়েরছ। শকন্তু উভ়ে পরক্ে 
দষৃ্টিভশঙ্ জ্রক �ল্পটা োিাে েি্য স্ািী়ে িাংোরদিী মািুেেরিে 
সম্পরকথি  জোশিঙ্ারদে ধ্যািধােণা শক তা োিাও েরুশে। 

২০১৭ সারেে অ�াস্ট মাস জ্রক এখি অিশধ জয সমস্ জোশিঙ্াো 
এরসরছি এিং এরদে আসাে িহুকাে আর� জয জোশিঙ্াো 
িাংোরদরি এরসশছরেি তারদে শির়ে একটি গুণ�ত সমীক্া 
কো ির়েশছে। এরত জদখা শ�র়েশছে জয যাো সদ্য এরসরছি তাো 
শিরেরদে আিংকাগুশে িশিো�তরদে োিারিাে জক্রত্র সশ্িাি, 
অ্চ যাো এক দিরকেও জিশি সম়ে ধরে িাংোরদরি ের়েরছি 
তাো শিরেরদে শকছু দশুচিন্তা োিারত স্চ্ছ্, যশদও সিশকছু ি়ে। 
দটুি দে জ্রকই অংিগ্িণকােীো োশির়েরছি জয তারদে আিংকা 
এিং অিুভূশতগুশে োিারিাে েি্য জকািও শিশ্বস্ ো়ে�া জিই। 

সমীক্া়ে অংি জি়ো জোশিঙ্া অংিগ্িণকােীো খািাে এিং আশ্র়ে 
শদর়ে সািায্য কোে েি্য আশ্র়েদাতা িাংোরদিী সম্প্রদা়েরক 
স্ীকৃশত শদর়েরছি শকন্তু তাো অরিকগুশে সমস্যাও তুরে ধরেরছি। 
শকছু মািুে অশভরযা� করেরছি জয স্ািী়ে মািুেো আশ্র়ে জদ়োে 
িদরে তারদে জ্রক ভাড়াে টাকা জিি। 

জেদা ক্যারম্পে জোশিঙ্া সম্প্রদার়েে শকছু মািুে - শিরিেত যাো 
১৯৯৪ জ্রক ২০০৪ সারেে মরধ্য এরসরছি - দাশি করেরছি জয 
তারদে সম্প্রদার়েে মরধ্য ডাকাশত জিরড় জ�রছ। তারদে শিশ্বাস জয 
তাো োরিি স্ািী়ে িাংোরদিী সম্প্রদার়েে কাো এইসি ডাকাশতে 
েি্য দা়েী, শকন্তু তাো মরি করেি জয তারদে পরক্ জকািও অশভরযা� 
দার়েে কো সম্ভি ি়ে কােণ তাো শিরেরদে আইশি অশধকাে 
সম্পরকথি  োরিি িা। তাো আেও োশির়েরছি জয তারদে শিশ্বাস 
শকছু অরপক্াকৃত িড়রোক জোশিঙ্া পশেিারেে সদস্যরদে স্ািী়ে 
মািুেেি অপিেণ কেরছি যারত প্রচুে টাকা দািী কেরত পারেি। 
জসই কােরণ জোশিঙ্া পরুুে ও ি়েস্ মািুেো সাোোত ক্যারম্প 
পািাো জদি।

মাস খারিক আর� একটা িাচ্ারক এখািকাে একটা 
জোক চুশে করে শির়ে শ�র়েশছে আে জফাি করে তাে 
িািা-মার়েে কারছ অরিক টাকা জচর়েশছে।"

– জোশিঙ্া মশিো, ৫০, জেদা ক্যাম্প)

 
সমীক্া়ে অংিগ্িণকােীো শিরেরদে এই শিশ্বারসে ক্াও 
োশির়েরছি জয স্ািী়ে শকছু মািুে তারদে পশেচ়ে িদরে, শিকারি 
মখু জেরক ত্রারণে শেশিস জিও়োে েি্য জোশিঙ্ারদে সার্ োইরি 
দা াড়াি। স্ািী়ে িাংোরদিী মািুেেি জয আশ থ্িক অিটরিে মরধ্য 
শদর়ে যারচ্ছি (স্ািী়ে মািুেো এে আর� সম্পশত্ত িা েশম িাোরিাে 
কােরণ আশ থ্িক সমস্যাে ক্া োশির়েরছি) জসটা যশদও এে কােণ 
িরত পারে শকন্তু সমীক্া়ে অংিগ্িণকােীো এটাও িরেরছি জয 
স্ািী়ে িাংোরদিী মািুেেিরদে ত্রাণসামগ্ী জিও়োে জচষ্টা কোে 
কােরণ অরিক অপ্রীশতকে ঘটিা ঘরটরছ।

আমো সকরে, পেুরিা এিং িতুি জোশিঙ্া মািুরেো 
একই োইি জ্রক আমারদে ত্রারণে শেশিস শিই। 

২-৩ শদি আর�, এখািকাে িাংোরদিী একটি জমর়ে ত্রারণে 
শেশিস শিরত আরস আে একেি জোশিঙ্া জমর়েে শপছরি 
দা াশড়র়ে পরড়। আে ত্রারণে োইরি ধাক্াধাশক্ জতা িরতই ্ারক। 
শকন্তু, ওই িাঙাশে জমর়েটারক একটা জোশিঙ্া জমর়ে জযই ঠ্যাো 
শদর়েরছ ওমশি ওই িাঙাশে জমর়েটাে পশেিারেে জোরকো 
জোশিঙ্া জমর়েটারক প্রচণ্ড মােধে কেরত শুরু করে।"

– জোশিঙ্া মশিো, ৪৫, জেদা পেুারিা ক্যাম্প

 
ক্যারম্প শিোপত্তা জদও়োে েি্য শকছু জোশিঙ্া মািুে জসিািাশিিীে 
প্রিংসা করেরছি।

যশদ জসিা িাশিিী (আশমথি) ক্যারম্প িা ্াকত তািরে 
আমো ক্যারম্প ্াকরত পােতাম িা"

– জোশিঙ্া পরুুে, ২৪, িামোপেু

উিশচপ্রাং ক্যারম্প জোশিঙ্া ও স্ািী়ে িাংোরদিী মািুরেো 
পািাপাশি িসিাস করেি। সমীক্া়ে অংিগ্িণকােীো িরেরছি জয 
শকভারি, যখি এি.শে.ও-ে জোরকো ক্যারম্প ে্যাট্রিি ততশে কেরত 
এরসশছরেি তখি স্ািী়ে সম্প্রদার়েে শকছু মািুেেি তারদে জসটা 
কেরত িাধা শদর়েশছরেি কােণ তারদে িাশড়ে পারি ে্যাট্রিি ততশে 
কো িরে দ�ুথিধি আসরি। এছাড়াও জোশিঙ্া সম্প্রদার়েে মািুেেি 
োশির়েরছি জয স্ািী়ে সম্প্রদার়েে জোরকো জোশিঙ্ারদে সার্ 
একই পাশিে উৎস জ্রক পাশি জিও়ো পছ্ করেি িা। 

সমীক্া়ে জোশিঙ্া সম্প্রদার়েে মািুেো অি্যাি্য জয আিংকাগুশে 
োশির়েরছি:

• আর়েে িাাধাধো সরুযা� জিই

• িাচ্ারদে পড়াশুিাে যর্ষ্ট সরুযা�সশুিধাে অভাি

• চোরফো কেরত িাধা (ক্যারম্পে িাইরে যাও়ো যা়ে িা)

• ক্যারম্পে সীমািাে জভতরে েিসংখ্যা িাড়রছ, জসই কােরণ 
জোরকে ্াকাে ো়ে�া কমরছ

• পরুুেরদে িহু শিিাি আটকারিাে েি্য আইি িেিত িা কো

কুতুপােং, উিশচপ্রাং, িামোপেু এিং জেদা ক্যাম্প জ্রক 
২০১৮ সারেে ৮ই জ্রক ১৫ই জম-এে মরধ্য গুণ�ত 
পদ্ধশতরত ত্্য সংগ্ি কো ির়েরছ। জমাট ১৬টি জফাকাস 
দরে আরোচিা কো ির়েশছে, যারত ৮০ েি অংি 
শির়েশছরেি। সমীক্া়ে অংিগ্িণকােীরদে মরধ্য ৫০% 
মশিো শছরেি এিং ১৮ জ্রক ৪০+ িছে ি়েসীরদে 
মরধ্য জ্রক অংিগ্িণকােীরদে অন্তভুথি ক্ত কো ির়েশছে। 
সমীক্া়ে অংিগ্িণকােীরদে মরধ্য প্রা়ে ২৫% ২০১৭ 
সারেে অ�াস্ট মারসে আর� িাংোরদরি এরসশছরেি; 
িাশক ৭৫% সম্প্রশত আ�ত জোশিঙ্া িেণা্থী।
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প্রত্যািাসরিে উপে মতামত শতিটি মেূ শিে়ে শঘরে শছে: জসইসি 
মািুে যাো মা়োিমারে শফেরত উন্কুখ, জসইসি মািুে যাো এই 
শিের়ে জকািও পছ্-অপছ্ োিাি শি শকন্তু প্রত্যািাসি সম্পরকথি  
তারদে প্রশ্ন আরছ, এিং জসই সি মািুে যারদে জফেত পাঠারিা শির়ে 
ভীশত ের়েরছ। এই প্রধাি দেগুরোে মরধ্য শিশভন্ন ধেরিে প্রশ্ন এিং 
আিংকা ের়েরছ, জযগুশেে মরধ্য কখিও কখিও ভীেণ তফাত 
জদখা যা়ে।

যাো মতামত শদর়েরছি তারদে মরধ্য অরিরকই মা়োিমারে জফোে 
েি্য আগ্ি প্রকাি করেরছি তরি শফেরত চাও়োে কােণগুরো 
জক্ত্রশিরিরে আোদা। শকছু মািুরেে মরত িাংোরদরি তারদে 
েীিিধােরণে েি্য শিশভন্ন সংস্া জ্রক জয সিা়েতা এিং 
ত্রাণসািায্য জদও়ো িরচ্ছ জসটা জকািও স্া়েী সমাধাি ি়ে। জফোে 
ইরচ্ছে অি্যাি্য কােণগুরোে সার্ েশড়ত ের়েরছ মা়োিমােরক 
'িাশড়' শিরসরি মরি কো।

যাো জফেত জযরত ইচু্ছক তারদে মরধ্য আরেকটি আরোচ্য শিে়ে 
িে মা়োিমারেে িা�শেক শিরসরি আইশি মযথিাদা পাও়োে ইচ্ছা। 
এই সম্প্রদার়েে মািুেেি প্রত্যািাসি প্রশক্র়ো এিং তারদেরক 
মা়োিমারে আইিত এিং শিোপরদ শফশের়ে শির়ে যাও়োে েি্য 
সংশলিষ্ট সংস্াগুরোে জি়ো প্রর়োেিী়ে উরদ্যা� সম্পরকথি  স্পষ্ট 
ত্্য চাি।

সম্প্রদার়েে শকছু মািুে জযমি প্রত্যািাসি সম্পরকথি  ইশতিাচক অ্িা 
শিেরপক্ মতামত োশির়েরছি, একইসার্ অরিরকে মতামরত 
মা়োিমারে জফেত যাও়ো শির়ে অশিচ্ছা এিং আিংকা প্রশতফশেত 
ির়েরছ। এই দরেে অরিরক মা়োিমারে িসিারসে অশিশচিত 
পশেশস্শত, শিংসাে পিুোিৃশত্ত, আশ থ্িক সংস্ারিে অভাি এিং 
অেশক্ত আইশি ি্যিস্া যা তারদে সেুক্া শদরত ি্য থ্ি িরি তা শির়ে 
ভীশত প্রকাি করেরছি। 

এছাড়াও, জোশিঙ্া সম্প্রদার়েে জসই সমস্ মািুেেি যাো িাংোরদরি 
িহু িছে ধরে ের়েরছি এিং িাংোরদরিে োতী়ে িিাক্তকেণ কাডথি  
জপর়েরছি তাো িাংোরদরিে িাশক মা়োিমারেে িা�শেক শিরসরি 
�ণ্য িরিি জস শিের়ে আিংকা প্রকাি করেরছি। 

সংরক্রপ, জোশিঙ্া সম্প্রদার়েে মরধ্য প্রত্যািাসি একটি প্রধাি 
আরোচিাে শিে়ে জয সম্পরকথি  শিশভন্ন ধেরিে প্রশ্ন, আিংকা ের়েরছ 
এিং িতথি মাি পশেশস্শত সম্পরকথি  সঠিক ত্্য জদও়োে েি্য প্রচুে 
অিুরোধ কো ির়েরছ।

প্রত্োবোসন

আমো করি আমারদে শিরেরদে জদরি শফরে যাি আে 
আমারদে আইশি অশধকাে শফরে পাি?"

– পরুুে, ৩১, কুতুপােং এক্সরটিিি

আশম ৩৫ িছে ধরে িাংোরদরি িসিাস কেশছ। 
আমাে িাংোরদরিে এি.আই.শড কাডথি  আরছ। আমারক 
মা়োিমারে জফেত পাঠারিা িরে আশম শক কেি?"

– মশিো, ৪০, কুতুপােং এমএস

মা়োিমারে অরিক জোশিঙ্া খিু ির়েরছ, শকন্তু এখিও 
তাে সেুািা কো ি়েশি জকি? যশদ এই সমস্যাে 

তাড়াতাশড় সমাধাি কো ি়ে আে ওো আমারদেরক আমারদে 
শিরেে ো়ে�ারত ্াকরত জদ়ে, তািরে ভারো িরি। জকিেমাত্র 
জেিরি খািাে শদর়ে আমারদে অিস্াে জকািও উন্নশত িরি িা।"

– পরুুে, ২১, কুতুপােং এমএস

আমারদে িামথিা শির়ে জ�রে আমো শক করে খারিা 
ওখারি? ওো আমারদে িামথিা়ে জফেত শির়ে জ�রে, 
আমো ওখারি জখর়ে-পরে ্াকাে েি্য শক কেি?"

– মশিো, ১৯, ি়োপাড়া আে.শস

র�োহিঙ্ো সম্প্রদোয়ে� মতোমত - 
প্রত্োবোসন, স্োস্্, �মজোন, মোহি 
এবং চ�ম আবিোও়েো

এই শিরলিেণটি ২৭জি মাচথি  জ্রক ২৪জি এশপ্রে, ২০১৮-এে 
মরধ্য ব্্যারকে ৮০০ েি জস্চ্ছারসিক এিং ২৭জি মাচথি  জ্রক 
২০জি জম, ২০১৮-এে মরধ্য ইন্ােশিউরেে ১৩ েি েির�াষ্ঠঠীে 
সংিাদদাতা এিং একেি শফডি্যাক ম্যারিোরেে তদশিক 
শভশত্তরত সংগ্ি কো মতামরতে শভশত্তরত কো ির়েরছ। জোশিঙ্া 
সম্প্রদার়েে আিংকা ও প্রশ্নগুশে তুরে ধোে েি্য জমাট ১৭৯২টি 
কর্াপক্ি শিরলিেণ কো ির়েরছ। ইন্ােশিউরেে সংগ্ি কো 
মতামতগুশে জোশিঙ্া, িমথী ভাো এিং চাট�াাই়ো ভাো়ে সংগ্ি 
কো ির়েরছ। ব্্যারকে ত্্যগুশে কর়েকটি ইংরেশে শিিেণসি 
প্রধািত িাংো়ে শেশপিদ্ধ কো ির়েরছ।

ইন্ােজিউি

রমোট মতোমত পুরুষ মহিলো

৪৪৬ ২২৫ ২২১
ব্র্াক

রমোট মতোমত পুরুষ মহিলো

১৩৪৬ ৩০৯ ১০৩৭
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�মজোন

আমারদে ইফতাশে [েমোি চোকােীি সযূথিারস্ে পরে জোো 
ভাঙাে েি্য খািাে]-শির়ে সমস্যা িরচ্ছ। আমারদে কারছ 

ইফতাশে জকিাে টাকা জিই আে সেকাে [িাংোরদরিে] অিুমশত 
িা জদও়ো়ে আমো কারেে েি্য দরূে জকা্াও জযরতও পােশছ িা। 
এখারি কারোেই ভারোভারি ইফতাশে কোে সঙ্শত জিই। যশদ জকািও 
এিশেও িা অি্য জকউ এখারি শকছু শদরত আসত, ভারো িরতা।"

– মশিো, ৩৫, ক্যাম্প ১ই

আমারদে ব্লরক একটাও টিউিওর়েে জিই তাই ভীেণ সমস্যা 
িরচ্ছ। েমোরিে সম়ে আমারদে জিশি পাশি োর� কােণ 

আমারদে িামাে পড়া ও োন্না কোে েি্য শদরি পাাচ িাে উে ুকেরত 
ি়ে। পাশি আিরত আমারদে অরিক দরূে জযরত ি়ে, আমো শক জয 
কেি োশি িা!"

– পরুুে, ৫৬, ক্যাম্প ১ডশব্লউ

যর্ষ্ট জ্াোিী কাঠ [োন্নাে জ্াোিী] িা ্াকাে কােরণ 
আমারদে ভীেণ অসশুিধা িরচ্ছ। িো িরচ্ছ জয আমারদে 

এক মারসে মরতা জ্াোিী শদরচ্ছ, শকন্তু তা এক সপ্ারিে আর�ই জিে 
ির়ে যা়ে। েমোি শুরু ির়ে জ�রছ, আমো েঙ্রেও জযরত পােশছ 
িা [জ্াোিী কাঠ আিাে েি্য]। যশদ আমো েঙ্রে জযরত পােতাম, 
আপিারদে আমারদে োন্নাে েি্য জ্াোিী শদরত িরতা িা।"

– পরুুে, ২৫, ক্যাম্প ১ডশব্লউ

েমোি শঘরে েির�াষ্ঠঠীে মািুেেি অরিক অিুরোধ ও আিংকা 
োশির়েরছি জযমি োন্নাে েি্য আেও জ্াোিী কাঠ জদও়ো, আেও জিশি 
পশেমারণ খাও়োে পাশি এিং োরত্র মািুেেি যখি োন্না করেি, উে ু
এিং িামাে পড়রত যাি জসই সমর়ে ক্যারম্পে মরধ্য শিোপরদ চোচরেে 
েি্য োস্া়ে আরোে ি্যিস্া কো। জসই সার্, সম্প্রদার়েে শকছু মািুেেি 
োশির়েরছি জয ত্রাণ সংস্াগুরোে জ্রক তাো জয খািাে পারচ্ছি তা 
েমোরিে েি্য উপযুক্ত ি়ে। এে পশেিরতথি  মািুেেি িরেরছি জয তারদে 
জছাো জদও়ো িরে সশুিধা িরি কােণ পরুো দশক্ণ এিী়ে অঞ্চরে েমোি 
চোকােীি এটাই অি্যতম প্রধাি খািাে। েমোরিে ধমথী়ে আচাে শিরসরি 
উে ু কোে েি্য পাশি এিং জ�াসরেে ো়ে�াে অভাি (শিরিে করে 
কমি়েসী জমর়েরদে) শির়েও আিংকা ের়েরছ।

চ�ম আবিোও়েো

িাংোরদি জ্রক মা়োিমারে আসাে 
সম়ে আমো জয কষ্ট জভা� করেশছ, তা 

জভাোে ি়ে। আমারদে আশ্র়ে জদও়োে েি্য 
আপিারদে সকরেে কারছ আমো কৃতজ্। িড় 
এরে শক আমো আিাে ভু�ি?"

– মশিো, ২৬, কুতুপােং এমএস এক্সরটিিি

আমো িেথিাকারে শকভারি এই িাশড় 
গুরোরত িসিাস কেি? পািারড়ে মাটি 

পরড় জতা মরে যাি! িেথিাকারে আমো শকভারি এই 
ধেরিে িাশড়রত ্াকি? পািারড় ধ্বস িামরে জতা 
আমো মাো যাি।"

– িােী, ৪০, ম়েিােরঘািা

আমারদে চুো আে কাঠ শভরে জ�রে 
জসগুরো তকু্শি জকা্া জ্রক পারিা?"

– পরুুে, ৩৬, কুতুপােং এমএস এক্সরটিিি

মারচথি ে শুরু জ্রক চেম আিিাও়ো সম্পরকথি  জোশিঙ্াো 
মতামত শদর়ে এরসরছি এিং এই সমস্যাগুরো এশপ্রে 
এিং জম মারসে তর্্যও উরঠ এরসরছ। মতামরতে মরধ্য 
ের়েরছ আিিাও়োেশিত দরুযথিা� জযমি ঘশূণথিিড়, 
ভূশমধ্বস, এিং তুফারিে েি্য শকভারি প্রস্তুশত শিরত 
িরি জস সম্পরকথি  আিংকা। এখিও শকছু মািুেেি 
ঘশূণথিিরড়ে েি্য আশ্র়ে (সাইরক্াি জিল্াে) আরছ 
শকিা এিং তারদে ঘে খাশে করে শিোপদ ো়ে�া়ে 
সশের়ে শির়ে যাও়ো িরি শকিা জসই সম্পরকথি  প্রশ্ন 
শেজ্াসা কেরছি। শকছু মািুে োশির়েরছি জয 
তারদে ঘেরক শকভারি আেও মেিুত কেরত িরি জস 
সম্পরকথি  তারদেরক োিারিা ির়েরছ। শকন্তু েির�াষ্ঠঠীে 
মািুেেি এটাও োশির়েরছি জয তারদে পরক্ চেম 
আিিাও়োে েি্য পশেকল্পিা ও প্রস্তুশত জি়ো কঠিি 
কােণ তারদে মরত তারদে কারছ যর্ষ্ট পশেমারণ 
প্রর়োেিী়ে শেশিসপত্র জিই; এিং তাো মরি করেি জয 
তাো জয ভ়োিি যন্ত্রণা জভা� করেরছি এিং এখিও 
প্ররত্যকটা শদি জিারচ ্াকাে েি্য তারদে এত পশেশ্রম 
কেরত িরচ্ছ জয ভশিে্যৎ শির়ে ভািা তারদে েি্য দষু্কে। 

মোহি

মাশিো ঠিকমত শেশিসপত্র শদরচ্ছ িা।অরিকশদি ধরে চাউে 
পাশচ্ছিা। মাশিো আমারদে ঠিকমরতা শেশিস শদরচ্ছ িা। 
আমো িহু শদি ধরে চাে পাশচ্ছ িা।"

– মশিো, ৩৫, ্াইংখাশে

আমারদে মাশি আমারদেরক ঠিকমত জটারকি জদ়ে িা। 
আমারদে মাশি আমারদেরক ঠিকমত জটারকি জদ়ে িা"

– মশিো, ২৫, োমতেী

জোশিঙ্া সম্প্রদার়েে শকছু মািুে মাশিরদে জ্রক পাও়ো পশেরেিা ও সিা়েতা 
সম্পরকথি  আিংকা প্রকাি করেরছি এিং শকছু মাশিে শিরুরদ্ধ দিুথীশতে 
অশভরযা� তুরেরছি। মািেুেি মরি কেরছি জয কর়েকেি মাশি পরুো 
সম্প্রদার়েে ক্া জভরি কাে িা করে জকিেমাত্র জসই সমস্ সমস্যাে সমাধারি 
মি শদরচ্ছি যারত তারদে শিরেরদে িা তারদে পশেিারেে সশুিধা িরি।

পোহন� অভোব ও চম্সয�ো�

পাশিে অভারি জ�াসে কেরত িা জপরে চমথি জোর�ে সষৃ্টি িরচ্ছ। 
পাশিে অভারি জ�াসে কেরত পােশছ িা, তাই আমারদে 
চমথিরো� িরচ্ছ।”

– মশিো, ৩৫, উিশচপ্রাং

অশিোপদ পাশি জখর়ে সিাই জপরটে জোর� জভা�রতশছ। 
অশিোপদ পাশি জখর়ে আমারদে জপটীে জো� িরচ্ছ। 

– মশিো, ২০, উিশচপ্রাং

শিরলিেণ কো ত্্য জ্রক োিা জ�রছ �ত কর়েক মাস ধরে জোশিঙ্া 
েিমািেুরদে একটি প্রধাি দশুচিন্তাে শিে়ে শছে খাও়ো এিং জ�াসরেে 
েি্য শিোপদ ও পশেষ্কাে পাশি পাও়ো এিং এখরিা েির�াষ্ঠঠীে মািুেো এই 
সমস্যা শির়ে শচন্তা়ে আরছি। সম্প্রদার়েে অরিরকই প্রশতশদি জ�াসে কেরত 
পারেি িা ও শিরেরদে পশেষ্কাে কেরত পারেি িা িরে চমথি জো� িও়োে 
আিংকা প্রকাি করেরছি। সম্প্রদার়েে শকছু মািুে এটাও োশির়েরছি 
জয তাো অশিোপদ পাশি খাও়োে পরে অসসু্ ির়ে পরড়রছি। েির�াষ্ঠঠীে 
মািেুেি িােিাে আরেকটি জয দশুচিন্তাে ক্া উরলেখ করেরছি তা িরো 
িেকূপগুরো। তারদে মরি ি়ে জসগুশে খিুই অ�ভীে এিং তাই জসগুশেে 
পাশি খিু তাড়াতাশড় শুশকর়ে যা়ে।
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রবতো� সংলোপ: মোে ধ�ো� উপ� 
হনযষধোজ্ো� কো�যে রজযল সম্প্রদোয়ে� 
মযধ্ আহে্সক সংকট রদখো হদয়েযে।

কক্সিাোে জেো়ে প্রা়ে ৮০ িাোে জেরে িসিাস করেি, 
যারদে মরধ্য জিশিে ভা�ই মরিিখাশে (৪০ িাোে) এিং 
জটকিারফ (২২ িাোে) ্ারকি। জেরেরদে মরধ্য িাড়রত ্াকা 
অসরন্তাে জিতাে সংোরপে সাম্প্রশতকতম পরিথি ধো পরড়রছ। 
এই পিথিটি ৭ই জম িাফ িদীে কারছ জটকিারফে হ্নীো িাই স্কু রে 
জেকডথি  কো ির়েশছে। জশ্রাতারদে মরধ্য যশদও শিশভন্ন জপিাে 
মািুে শছরেি শকন্তু তারদে জিশিেভা�ই জেরে অ্িা মাছ-
সংক্রান্ত ি্যিসা়ে েশড়ত শছরেি। 

জশ্রাতাো প্রধািত িাফ িদীরত মাছ ধোে উপে শিরেধাজ্াে 
কােরণ তাো জয আশ থ্িক অিটরিে মরধ্য শদর়ে যারচ্ছি তা 
শির়ে প্রশ্ন তুরেশছরেি। শুরুরত িদীরত মাছ ধোে উপে দইু 
মারসে েি্য শিরেধাজ্া শছে , আপাতভারি সীমা পাে করে 
জোকেরিে আসাযাও়ো এিং ক্রমিধথিমাি মাদক পাচাে িধি 

কোে েি্য । শকন্তু এখিও এই শিরেধাজ্া িেিত ের়েরছ, 
এিং জিতাে সংোরপ জশ্রাতারদে প্ররশ্ন এটাই মেূ দশুচিন্তা তা 
স্পষ্টভারি ধো পরড়রছ। 

জিতাে সংোরপে জশ্রাতারদে মরত হ্নীো সম্প্রদার়েে অশধকাংি 
মািুেই জেরে। তারদে েি্য মাছ ধোই টাকা জোে�ারেে 
একমাত্র উপা়ে। তাো িেরছি জয িাফ িদীরত মাছ ধো়ে 
শিরেধাজ্াে কােরণ তারদে পরক্ টাকা জোে�াে কো ও 
পশেিাে প্রশতপােি কো অত্যন্ত কঠিি ির়ে উরঠরছ।

জশ্রাতাো এই সমস্যাও োশির়েরছি জয তাো জিৌকা িা মাছ-ধো 
োে জকিাে েি্য আর� জয ঋণ শির়েশছরেি জসই টাকা জিাধ 
কো তারদে পরক্ কঠিি ির়ে উরঠরছ; এিং এ কােরণ তাো 
তারদে িাচ্ারদে পড়াশুিাে েি্য টাকা শদরত পােরছি িা।

আমাে টাকা জোে�ারেে একমাত্র উপা়ে মাছ ধো। শকন্তু 
জোশিঙ্া অিুপ্ররিরিে পে, আশম মাছ ধেরত জযরত পােশছ 
িা। আমাে টাকা জোে�ারেে প্ িধি ির়ে জ�রছ। এইভারি 
চেরত ্াকরে, আমো িা জখরত জপর়ে মেরিা ।"

– পরুুে, ি়েস ৩৫, জেরে

আশম একেি জেরে আে আশম মাছ ধরে টাকা জোে�াে 
কশে। শি.শে.শি [িডথি াে �াডথি ] জোশিঙ্া অিুপ্ররিরিে পে 
িাফ িদীরত মাছ ধো িধি করে শদর়েরছ। আমো মাছ ধেরত 
পােশছ িা আে জকািও টাকাও জোে�াে কেরত পােশছ িা। 
যশদ সেকাে িাফ িদীরত আমারদে মাছ ধোে অিুমশত িা 
জদ়ে, আমারদে েি্য শিকল্প শক?"

– পরুুে, ি়েস ৫৮, জেরে

জোশিঙ্া সংকরটে কােরণ স্ািী়ে জেরেো এখি মাছ ধেরতও 
জযরত পােরছি িা। তারদে মরধ্য অরিরক তারদে ঋণ জিাধ 
কেরত পােরছি িা, তারদে িাচ্ারদে স্কু রে পাঠারত পােরছি 
িা আে পশেিারেে েি্য খািাে জো�াড় কোও কঠিি ির়ে 
উরঠরছ। এই সমস্যাে সমাধাি কোে েি্য শক কো যা়ে?"

– পরুুে, ি়েস ৩০, জেরে

আশম শিশভন্ন এি.শে.ও/সংস্া জ্রক মাছ ধোে োে জকিাে 
েি্য ঋণ শির়েশছোম যারত মাছ ধেরত পাশে আে আমাে 
ও আমাে পশেিারেে প্রশতপােরিে েি্য টাকা জোে�াে 
কেরত পাশে। শকন্তু জোশিঙ্ারদে আসাে পরে মাছ ধোে 
েি্য আমারদে আে িদীরত যাও়োে অিুমশত জিই। আমো 
এরকিারে অসিা়ে ির়ে পরড়শছ।"

– পরুুে, ি়েস ৪৮, জেরে
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সময়ে� সোযে সোযে কক্সবোজোয�� 
স্োনী়ে সংবোদপত্গুযলোযত 
র�োহিঙ্োযদ� কোজকম্স হনয়ে 
সমোযলোচনো বোড়যে
কক্সিাোরে প্রা়ে ১৯টি তদশিক সংিাদপত্র ের়েরছ, যাে প্রা়ে 
প্ররত্যকটি জোশিঙ্া সংকট সংক্রান্ত শিশভন্ন সমস্যা শির়ে সংিাদ 
প্রকাি কেরছ। এই সংিাদগুরো সমর়েে সার্ সার্ শকভারি 
িদোরচ্ছ জসই শদরক িেে শদরে আমো স্ািী়ে সংিাদপত্রগুরোে 
ভূশমকা এিং তাো পাঠকরদে শক ধেরিে িাতথি া শদরত চা়ে জসই 
সম্পরকথি  একটা ধােণা জপরত পাশে কােণ এগুরো েিমািুরেে 
ধােিারক প্রশতফশেত কোে পািাপাশি তারদে ধােিারক প্রভাশিতও 
করে।

�ত ২০১৭ সারেে িরভম্বরে জোশিঙ্া সংকট সংক্রান্ত সংিাদ খিু ঘি 
ঘি প্রকাি কো িত এিং প্ররত্যকটি স্ািী়ে সংিাদপত্র প্ররত্যকশদি 
এই শির়ে চাে জ্রক পাাচটি সংিাদ ছাপত। এই সংিাদগুরোে প্রধাি 
শিে়ে শছে কত জোক সীমািা জপশের়ে এে, জকাি জকাি ো়ে�া 
জ্রক িেণা্থীো েুকরছ, কাো ক্যাম্প পশেদিথিরি জ�রছি এিং 
জোশিঙ্া সম্প্রদার়েে মািুেরদে শক পদ্ধশতরত শিিধিি কো িরচ্ছ। 

ক্রমি এই শিে়েগুরো শির়ে খিরেে সংখ্যা কমরত ্ারক শকন্তু 
তখিও িিা�ত িেণা্থীরদে প্রশত একটা সিািুভূশতিীে মরিাভাি 
শছে। শডরসম্বে মারস প্রকাশিত সংিাদগুরোরত মেূত জোশিঙ্া 
সম্প্রদা়ে এিং ক্যারম্পে আরিপারিে এোকা়ে ্াকা মািুেেরিে 
চাশিদা ও সমস্যাগুরো উরঠ আসরত ো�ে। জসই সম়ে খিরেে 
একটা মেূ শিে়ে শছে োন্নাে েি্য জ্াোিী কারঠে চাশিদা এিং 
এে েি্য শকভারি অসংখ্য �াছ কাটা চেরছ। স্ািী়ে িাোরে ত্রাণ 
সামগ্ী শিশক্র, তদিশ্ি শেশিসপরত্রে দাম জিরড় যাও়ো এিং 
জো�রভা� ছড়ারিাে আিংকাে মরতা সমস্যাগুরোও শি়েশমতভারি 
খিরেে শিরোিারম ্াকত। 

োিু়োশে মারসে মািামাশি িা�াদ সংিাদপত্রগুরো জোশিঙ্ারদে 
কো অপোধ সম্পরকথি  আেও জিশি সংখ্যক খিে ছাপরত শুরু 
করে। শকছু সংিাদপত্র খিে প্রকাি করে জয ক্যারম্পে জোশিঙ্া 
পরুুে ও মশিোো অবিধ (শিিাি-িশিভূথি ত) িােীশেক সম্পরকথি  শেপ্ 
িরচ্ছি এিং শকছু মশিো এই কােরণ �ভথি িতীও ির়ে পড়রছি। শকছু 

প্রশতরিদরি উরলেখ কো ি়ে জয জোশিঙ্াো শিশভন্ন অপোধমেূক 
কােকমথি জযমি মাদক পাচাে, অপিেণ, ডাকাশত এিং মািুে 
পাচারে শেপ্ িরচ্ছ। জসই সম়ে একটি খিে শিরোিারম শছে যারত 
িো ির়েশছে জয ি়েটি এি.শে.ও-ে (োতী়ে এিং স্ািী়ে উভ়ে) 
শিরুরদ্ধ অশভরযা� কো ির়েরছ জয তাো প্রত্যািাসি আটকারিাে 
েি্য জোশিঙ্া সম্প্রদা়েরক েড়াই কেরত উৎসাশিত কেরছ। 

জফব্রু়োশে মারস, স্ািী়ে সংিাদপত্রগুরো স্ািী়ে িাংোরদিী 
সম্প্রদার়েে শিোপত্তা সম্পরকথি  প্রশতরিদি প্রকাি করে এিং 
এি.শে.ও-গুশেে দিুথীশতে খিে ছারপ। জসগুরোরত উরলেখ কো 
ির়েশছে জয জোশিঙ্াো ক্যারম্পে আরিপারিে এোকা়ে কাে 
কো শুরু করেরছ, যাে ফরে স্ািী়ে িাংোরদিীো কাে পারচ্ছ 
িা। একইসার্, অরিক খিরে এটাও িো ির়েশছে জয ক্যারম্প 
শিোপত্তাে অভাি ্াকা়ে প্রচুে সংখ্যা়ে জোশিঙ্াো িাংোরদরিে 
অি্যাি্য অঞ্চরে চরে যারচ্ছ। 

মাচথি  জ্রক জম মারসে মািামাশি পযথিন্ত সংিাদপরত্রে সাম্প্রশতকতম 
শিরলিেরণ জদখা জ�রছ জোশিঙ্ারদে শির়ে খিরেে সংখ্যা অরিকটাই 
জিরড়রছ এিং প্রত্যািাসরিে শিে়েটিরক সিরচর়ে জিশি গুরুত্ব 
জদও়ো ির়েরছ।। প্রা়ে প্ররত্যকটি সংিাদ মাধ্যরম জয সমস্যাগুরো 
শির়ে একাশধক সংিাদ প্রকাি কো ির়েরছ জসগুরো িে: 

• মা়োিমাে সেকাে শকভারি প্রত্যািাসি প্রশক্র়োরত জদশে 
কেরছ;

• জোশিঙ্া ক্যাম্পগুরোরত ইউ.এি, ও.আই.শস এিং অি্যাি্য 
আন্তেথিাশতক প্রশতশিশধরদে পশেদিথিরিে শিিেণ;

• প্রত্যািাসি প্রশক্র়ো সম্পরকথি  জোশিঙ্াো শক মরি কেরছি;

• আন্তেথিাশতক সংস্াগুশেে োখাইরিে পশেরিি সম্পরকথি  শক 
ধােণা এিং জসটা প্রত্যািাসরিে েি্য শিোপদ শকিা।

সাম্প্রশতক সংিাদগুরোরত জদখা যারচ্ছ জয অপোধ সংক্রান্ত 
জযরকারিা খিেগুরোে শিরোিারম শিরিেভারি জোশিঙ্ারদে শচশহ্নত 
কো িরচ্ছ। জযমি জিি কর়েকটি সংিাদপরত্র 'জোশিঙ্া ডাকাত 
অস্ত্রিস্ত্র ও গুশে সি জগ্প্াে'1 শিরোিামটি ছাপা ির়েশছে ; 
আরেকটি শিরোিাম শছে 'শতিেি জোশিঙ্া ই়োিা সি ধৃত'  (৪ই 
জম)। ই়োিা পাচারে জোশিঙ্ারদে েশড়ত ্াকাে কােরণ আশ্র়েদাতা 
িাংোরদিী মািুেেরিে উরবে�ও স্ািী়ে সংিাদপরত্র তুরে ধো 
ির়েরছ। এই সমর়ে আসন্ন িেথিাকারে ভূশমধ্বস ও িি্যাে আিংকারক 
গুরুত্ব জদও়োে পািাপাশি ক্যারম্প পাশিে অভারি জোশিঙ্ারদে 
দদুথিিাে খিে প্রকাি কো ির়েরছ কােণ প্রশতরিদরি োিারিা ির়েরছ 

জয িেকূপগুরোে মরধ্য ৭০ জ্রক ৮৫ িতাংি কাে কেরছ িা। শকছু 
সংিাদপরত্র মা়োিমারে ধশেথিতা শকছু মশিোে �ভথি িতী িও়ো এিং 
তারদে আসন্ন প্রসি সংক্রান্ত প্রশতরিদি প্রকাি কো ির়েরছ এিং 
প্রশতরিদরি এই শিশুরদে 'অিাশছিত সন্তাি' িামকেণ কো ির়েরছ।

র�োহিঙ্ো ইসু্ হনয়ে কক্সবোজোয�� স্োনী়ে 
সংবোদপত্গুযলোযত কভোয�যজ পহ�বত্স ন

সাধােণ সংবাদ

িতুি আ�মরিে সংখ্যা, মািুে ক্যাম্প পশেদিথিরি যারচ্ছ, 
শিিধিি প্রশক্র়ো, জযসি ো়ে�া শদর়ে মািুে িডথি াে পাে িরচ্ছ, 
তরুণো শফরে জযরত চা়ে শকন্তু ি়েস্ো চা়ে িা।

রোজিঙ্া সম্প্রদায দ্াো ঘটিত অপোধ

প্রশতরিদি অিুযা়েী জোশিঙ্া েির�াষ্ঠঠী শিশভন্ন অপোধকরমথি 
েশড়র়ে পেরছ, জযমি: মাদকদ্রি্য পাচাে, অপিেণ, চুশে-
ডাকাশত এিং মািি পাচাে।

পিুব্াসি, অপোধ ও প্াকৃজতক দরু্্ারগে ঝুাজক

প্রত্যািাসি প্রশক্র়ো, আন্তেথিাশতক সংস্াে িস্রক্প; 
অপোধকমথি িৃশদ্ধ; িি্যা ও ভুশমধ্বরসে আিংকা; ক্যারম্প পাশি-
সংকট; মা়োিমারে যাো ধেথিরণে শিকাে ির়েশছে তাো সন্তাি 
েন্দাি কেরছ।

সর্সর্া ও উৎকণ্াগুরলা

োন্নাে জ্াোিী সংস্ারি িি উোে িরচ্ছ, ত্রাি সামগ্ী স্ািী়ে 
িাোরে শিশক্র িরচ্ছ, দ্রি্যমেূ্য িৃশদ্ধ, িািাশিধ জোর�ে প্রাদভুথি াি।

জিোপত্া জিরয উরদ্গ ও এিজিও দিুমীজত

খরুিে দার়ে একেি জোশিঙ্া পরুুে আটক, ই়োিা শিক্র়ে 
িৃশদ্ধ, জোশিঙ্া েির�াষ্টি ক্যারম্পে িাইরে কাে কোরত 
স্ািী়েরদে সাধােণ েীিি যাত্রা িাধাগ্স্ িরচ্ছ, শিোপত্তাে 
অভারি ক্যাম্প ছাড়রছ মািুে।
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