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মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামত্তর িুত্েটিন
ইসুযু ৬ × মঙ্গেিার, ২৬ জনু ২০১৮

হিহিহস হমহি়েো অ্োকশন, ইন্ো�হনউজ, এিং ট্োন্সযেটস্স উইদোউট িি্স োস্স হমহেতভোযি র�োহিঙ্ো সংকযট ক্ষহতগ্রস্ত জনসোধো�যে� কোছ রেযক মতোমত সংগ্রি ক�ো এিং রসগুহে সংকহেত 
ক�ো� কোজ ক�যছ। এই সংহক্ষপ্ত প্রহতযিদনটি� উযদেশ্ িে হিহভন্ন হিভোগগুহেযক র�োহিঙ্ো এিং আশ্র়েদোতো (িোংেোযদশী) সম্প্রদোয়ে� রেযক পোও়েো হিহভন্ন মতোমযত� একটি সংহক্ষপ্ত 
হিি�ে হদয়ে সোিোয্ ক�ো, যোযত তো�ো জনযগোষ্ঠীগুহে� চোহিদো এিং পছন্দ-অপছযন্দ� হিষ়েটি হিযিচনো কয� ত্োযে� কোজ আ�ও ভোযেোভোযি পহ�কল্পনো এিং িোস্তিো়েন ক�যত পোয�।

এই সংস্ক�যে রদ়েো তযে্� মযধ্ আযছ ক্ষহতগ্রস্ত মোনষুজযন� সোযে কেোিোত্স ো িযে, জনযগোষ্ঠী� মযধ্ দেগত আযেোচনো কয� এিং িোংেোযদশ রিতো� ও র�হিও নোযে ইউহনযসযে� সিো়েতো়ে 
আয়েোহজত েোইভ র�হিও অনষু্োযন রশ্রোতোযদ� রেোন কয� জোনোযনো মতোমত রেযক সংগ্রি ক�ো তে্।

এই কোজটি IOM, জোহতসংঘ অহভিোসন সংস্ো� সিযযোহগতো়ে সম্পন্ন ক�ো িযছে এিং এটি� অে্স সংস্োন ক�যছ ইউযক হিপোট্সযমন্ ে� ইন্ো�ন্োশনোে রিযভেপযমন্।

পুরুষযদ� অহভযযোযগ� মত কয� 
মহিেোযদ� অহভযযোযগ� সমোধোন িযছে নো
জনশে়াষ্ঠীর মত়ামশতর তথ্য বিশলেষণ কশর ঘদখ়া ঘেশে ঘ� বিশেষ বকেু বিষয আশে �়া 
মবিল়াশদর ক়াশে খিুই গুরুত্বপণূ্জ; ঘসই স়াশথ এট়াও ধর়া পশ়েশে ঘ� পরুুষশদর তুলন়ায 
মবিল়াশদর কম সংখ্যক অবিশ�়াশের সম়াধ়ান কর়া িশযশে।

অবিশ�়াে এিং মত়ামশতর অবিন্যস্ ঘেট়া এক নজশর ঘদশখ জ়ান়া �়ায ঘ� পরুুষশদর তুলন়ায মবিল়াশদর কম 
সংখ্যক অবিশ�়াশের সম়াধ়ান কর়া িশযশে। বিশলেষণ কশর ঘদখ়া ঘেশে ঘ�, সমস্ অবিশ�়াশের ৬১%-এর এখশন়া 
ঘক়ানও সম়াধ়ান কর়া িযবন, বকন্তু তশথ্য �বদ অবিশ�়ােক়ারীর ঘজন়্াশরর বদশক নজর ঘদওয়া িয ত়ািশল একটি 
অসমত়া ধর়া প়েশি। মবিল়াশদর ৬৭% অবিশ�়াশের এখশন়া ঘক়ানও সরু়াি়া কর়া িযবন ঘ�খ়াশন পরুুষশদর ৫৬% 
অবিশ�়াশের সম়াধ়ান কর়া িযবন। ০
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সমাধান হেয়েছএখনও সমাধান হয়িন

পু�ষনারী

৬৭.১০%

৩২.৯০%

৪৪.০০%

৫৬.০০%

ন়ারীশদর উত়্াপন কর়া সমস্য়া িন়াম পরুষশদর উত়্াপন কর়া সমস্য়াগুশল়ার অিস়্া। (n=৬৫৬)
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পবরসংখ্য়ানেতি়াশি তথ্য বিশলেষণ কশর ঘদখ়া ঘেশে ঘ� মবিল়াশদর তুলন়ায পরুুষশদর 
অবিশ�়াশের সম়াধ়ান িওয়ার সম়্ািন়া ১.৬ গুণ ঘিবে*। এই ঘজন়্ার বিষশম্যর ক়ারণ স্পষ্ট নয 
- িযশত়া মবিল়াশদর অবিশ�়ােগুবল অশপক়্াকৃত ঘিবে জটিল, ঘক়ানও বনবদ্জ ষ্ট বিষয বনশয নয ি়া 
অন্য়ান্য ক়ারশণ সম়াধ়ান করশত ঘদবর িশছে, বকন্তু এই প়াথ্জক্য পবরসংখ্য়ানেত বদক ঘথশক ঘদখশল 
অশনকট়াই ঘিবে এিং ঘসট়া বদি়াৎ �ট়ার সম়্ািন়া খিুই কম।

পুরুষ এিং মহিেোযদ� অহভযযোযগ� হিষয়েও হভন্নতো রদখো যো়ে

শুধুম়াত্র সমস্য়ার সম়াধ়ান িশি বক ন়া ত়ার স়াশথই নয, বক ধরশনর সমস্য়া তুশল ধর়া িশছে ত়ার 
স়াশথও ঘজন়্াশরর ঘ�়ােসতূ্র রশযশে। এই গ়্ােটিশত একটি বনবদ্জ ষ্ট বিি়াশের বিবিন্ন বিষয সম্পশক্জ  
ন়ারী ও পরুুষ ঘ� ি়াশর সমস্য়া জ়াবনশযশে ত়ার ম়াধ্যশম ঘজন়্ারেত প়াথ্জক্য তুশল ধর়া িশযশে।

ঘ� বিষযটি বনশয মবিল়ার়া সিশচশয ঘিবে সমস্য়া (৩১.৫%) জ়াবনশযশেন ঘসটি িশল়া খ়াি়ার ে়া়ে়া 
অন্য়ান্য বজবনসপত্র (নন-েুে আইশটম), এই বিষযটি বনশয পরুুষর়া আরও ঘিবেি়ার অবিশ�়াে 
(৪৭.১%) জ়াবনশযশেন। মবিল়ার়া ঘ� বনবদ্জ ষ্ট বিষযগুবল বনশয অবিশ�়াে কশরশেন ঘসগুবল বিশলেষণ 
কশর ঘদখ়া ঘেশে ঘ� ত়ার়া প্রধ়ানত ি়াইবজন বকট এিং �র ি়ান়াশন়ার বজবনসপত্র ঘপশত চ়ান। 
এে়া়ে়াও ত়ার়া এন.এে.আই ক়াে্জ  ঘপশত সমস্য়ার কথ়াও জ়াবনশযশেন। এমনবক �়াশদর ক়াশে 
ক়াে্জ  আশে ত়াশদরও স়াি়া�্য ও বজবনসপত্র ঘপশত সমস্য়া িশছে ক়ারণ ত়ার়া জ়ানশত প়াশরন ন়া ঘ� 
কখন ত্র়াণ স়ামগ্ী বিতরণ কর়া িশি। বকেু ম়ানুষ জ়াবনশযশেন ঘ� এন.এে.আই ক়াে্জ  বনশয ম়াবির়া 
দনুনীবত করশেন, ঘ�মন ঘকউ অসসু্ থ়াক়ার ক়ারশণ �খন বনশজ ত্র়াণ বনশত ঘ�শত প়াশর ন়া। 

আম়ার ন়াশম একট়া ক়াে্জ  ঘদওয়া িশযবেল। বকন্তু ম়াবি আম়ার ন়াম কশর বজবনসপশত্রর 
বকট বনশয বনশযশে। ঘস বনশজ অশধ্জকট়া ঘরশখশে, আর ি়াবক অশধ্জকট়া আম়াশক 
বদশযশে।"

- মবিল়া, ঘলদ়া ক্য়াম্প

 
‘�়া জ়ান়া জরুবর’-র েত সংখ্য়ায পবরছেন্নত়া সংক়্ান্ত সমস্য়াগুবলশক একটি অন্যতম প্রধ়ান 
সমস্য়া বিশসশি তুশল ধর়া িশযবেল এিং এই বিশলেষশণ ঘদখ়া �়াশছে ঘ� এই বিষযটি বনশয �শথষ্ট 
ঘজন়্ারেত প়াথ্জক্যও রশযশে। পবরসংখ্য়ানেত বিশলেষশণ ঘদখ়া ঘেশে ঘ� পরুুষশদর তুলন়ায 
মবিল়াশদর পবরছেন্নত়া বনশয সমস্য়া জ়ান়াশন়ার সম়্ািন়া ববিগুণ**। পরুুষশদর তুলন়ায মবিল়াশদর 
অন্য়ান্য ঘ� সমস্ সমস্য়াগুবল জ়ান়াশন়ার সম়্ািন়া ঘিবে ঘসগুবল িশল়া ি়াঙ়্া ি়া খ়ার়াপ ম়াশনর 
বজবনসপত্র (বিশেষত খ়ার়াপ ম়াশনর ল্য়াট্রিশনর বজবনসপত্র, ঘ�মন ল্য়াট্রিন ি্যিি়াশরর পশর কশম়াে 
ঘথশক প়াবন বলক কর়া); এিং বিতরশণ সি বজবনস ন়া প়াওয়ার সমস্য়া।

* বরশগ্েন মশেশল অবিশ�়াশের অিস়্াশক (সম়াধ়ান িশযশে ি়া িযবন) অধীন চলক এিং ঘজন়্ারশক স়্াধীন চলক 
বিশসশি ি্যিি়ার কশর লবজবটিক বরশগ্েন। ৫% স্শর লক্ণীয।

** বরশগ্েন মশেশল ঘজন়্ারশক স়্াধীন চলক এিং পবরছেন্নত়া বনশয অনুশর়াধশক অধীন চলক বিশসশি ি্যিি়ার কশর 
লবজবটিক বরশগ্েন। ১০% স্শর লক্ণীয।

২০১৮ স়াশল ম়াচ্জ  ঘথশক ঘম ম়াশসর মশধ্য ঘস়াবলদ়াবরশত ইন়্ারন্য়ােন়াল ত়াশদর কবমউবনটি ঘরসপন্স 
ঘমক়াবনজশমর (বস.আর.এম) অংে বিশসশি ঘ� অবিশ�়াে ও মত়ামশতর তথ্য সংগ্ি কশরবেল 
ঘসগুবলর বিশলেষণ। এই তশথ্য ২৮৯ জন মবিল়া এিং ৩৬৭ জন পরুুশষর ঘরকে্জ  রশযশে �়ার়া ত়াশদর 
বদনবদিন চ়াবিদ়া সম্পশক্জ  অবিশ�়াে এিং আেঙ়্া জ়াবনশযশেন। এই তশথ্যর ঘিবেরি়ােট়াই ঘলদ়া, 
জ়ামতবল এিং ঘটকন়াশের অন্য়ান্য এল়াক়া ঘথশক সংগ্ি কর়া িশযশে। �বদও মত়ামত ঘস়াবলদ়াবরশত 
ইন়্ারন্য়ােন়াল সংগ্ি কশরবেল বকন্তু ঘসই মত়ামত ঘসই এল়াক়ায ঘ� বিবিন্ন সংস়্া ক়াজ করবেল 
ত়াশদর ঘদয়া বিবিন্ন ঘসি়া সম্পশক্জ  বেল।

�বদও এট়া স়ামবগ্ক মত়ামতশক প্রবতেবলত ন়াও করশত প়াশর, তিুও এই সংবক্প্ত বিশলেষশণ 
জনশে়াষ্ঠীর মত়ামত জ়ান়াশন়া এিং ঘসগুবলর সম়াধ়ান িওয়ার ঘজন়্ারেত বদকটি তুশল ধর়ার ঘচষ্ট়া 
কর়া িশযশে।

০ ৫০

পু�ষনারী

মানস�ত িজিনস
না পাওয়া

িবতরেণ না
পাওয়া িজিনস

এনএফআই/
এইচেক/েশ�ার/
এফএসএস িকট

সরুক্ষা
সং�া�

পির��তা

পািন
১০.০%

১৪.২%

১১.৮%

৭.৯%

৪.২%

৩.৫%

৩১.৫%
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র�োহিঙ্ো সম্প্রদোয়ে� মতোমত - 

�ষু, দনুনীবত, চা ়াদ়াি়াবজ, 
স়্ান়ান্তর, আিজ্জন়া ঘেল়া এিং 
জ়্াল়াবনর ক়াঠ

১৫ই এবপ্রল ঘথশক ৩১ঘে ঘম, ২০১৮-র মশধ্য, প্রবতবদন ১ 
ঘথশক ৪ নং ক্য়াশম্প ইন়্ারবনউশজর ১৩ জন জনশে়াষ্ঠীর 
সংি়াদদ়াত়া এিং একজন বেেি্য়াক ম্য়াশনজ়াশরর 
ই.টি.বস ক়াশনক্ট অ্য়াপ ি্যিি়ার কশর সংগ্ি কর়া 
মত়ামশতর বিবত্তশত এই বিশলেষণ কর়া িশযশে। ই.টি.
বস ক়াশনক্ট অ্য়াশপর (www. etcconnect. ml) স়াি়াশ�্য 
গুনেত মত়ামত সংগ্ি এিং অবিশ�়াশের ি্যিস়্াপন়া 
কর়া �়ায। ঘর়াবিঙ়্া সম্প্রদ়াশযর প্রধ়ান প্রধ়ান আেংক়া 

ও প্রশ্নগুবল তুশল ধর়ার জন্য ঘম়াট ৫০৯টি কশথ়াপকথন 
বিশলেষণ কর়া িশযশে। মত়ামতগুবল ঘর়াবিঙ়্া, িমনী এিং 
চ়াটো়াইয়া ি়াষ়ায সংগ্ি কর়া িশযশে।

রমোট মতোমত পুরুষ নো�ী

৫০৯ ২৪৯ ২৬০

       

 ক্োযম্প� মযধ্ স্োনোন্ত�

আমর়া আম়াশদর �শরর ক়ারশণ খিু কশষ্ট আবে। ঘ�মন আম়াশদর 
�রট়া প়াি়াশ়ের চূ়ে়ায িূবমধ্বশসর এল়াক়ার একি়াশর ধ়ার ঘ�াশষ 

রশযশে। ত়াই �রগুশল়া ঘিশে প়েশি, আমর়া খিু িশয আবে। ওর়া ঘ�খ়াশন 
িলশি আমর়া ঘসখ়াশন বেশয থ়াকশত র়াজী আবে।" 

- মবিল়া, ৩৪, ক্য়াম্প ১পবচিম

আমর়া শুশনবে ঘ� আম়াশদর এল়াক়ায িূবমধ্বশসর িুাবক রশযশে 
আর আম়াশদর এখ়ান ঘথশক সবরশয অন্য জ়াযে়ায বনশয �়াওয়া 

িশি। আমর়া অন্য ঘক়াথ়াও ঘ�শত চ়াই ন়া। আমর়া এখ়াশন আম়াশদর 
পবরি়ার, আত্ীযস্জন আর আম়াশদর গ়্াশমর অন্য়ান্য ঘচন়া ম়ানুষশদর 
স়াশথ থ়াবক। অন্য জ়াযে়ায ঘ�শত িশল আমর়া সি়াই আল়াদ়া িশয �়াি এই 
দবুচিন্ত়ায আবে।"

- পরুুষ, ৪২, ক্য়াম্প ১ পবচিম

ওর়া অবেস বতবরর জন্য জ়াযে়া চ়াই িশল আম়াশদর অন্য জ়াযে়ায 
বেশয থ়াকশত িশলশে, বকন্তু এট়া িশলবন আম়াশদর ঘক়াথ়ায বনশয 

�়াওয়া িশি। আমর়া বজজ়্াস়া করশল আম়াশদর িশল বনশজশদর জ়াযে়া 
খুাশজ বনশত। আমর়া ঘ�খ়াশন ঘ�শত চ়াই ঘসখ়াশন আম়াশদর ওর়া বনশয �়াশছে 
ন়া। আম়াশদর সকলশক ঘসখ়াশন বনশয �়াশছে ন়া। [...] আর আমর়া এখ়াশন 
নয ম়াস ধশর রশযবে। আমর়া অন্য ঘক়াথ়াও ঘ�শত চ়াই ন়া।"

- মবিল়া, ৫০, কুতুপ়ালং এমএস

ঘ� সমস্ মত়ামত প়াওয়া ঘেশে ত়াশত ঘদখ়া ঘেশে ঘ� ক্য়াশম্প 
স়্ান়ান্তর সম্পশক্জ  প্রধ়ানত বতন ধরশনর মশন়াি়াি ক়াজ করশে: 
িয, বিভ়্াবন্ত এিং সমথ্জন। ঘর়াবিঙ়্া জনশে়াষ্ঠীর মশধ্য স়্ান়ান্তর 
বনশয এই বিন্ন বিন্ন মশন়াি়াশির বপেশন রশযশে বনর়াপত্ত়া 
সম্পশক্জ  ি়ািন়াবচন্ত়া, ত্র়াণ ঘপশত ও বদনবদিন চ়াবিদ়া পরূশণ 
সমস্য়া ঘদখ়া ঘদশি এই ধ়ারণ়া, জনশে়াষ্ঠীর মশধ্য অন্য়ান্য 
ম়ানুষশদর স়াশথ সম্পক্জ  এিং সসু্পষ্ট তশথ্যর অি়াি।

মত়ামত বিশলেষণ কশর ঘদখ়া ঘেশে ঘ� িহু উত্তরদ়াত়াই 
স়্ান়ান্তশরর পদ্ধবত বনশয সবদিি়ান। একটি নতুন জ়াযে়ায 
বনশয �়াওয়া িশলই ত়ার়া এই িষ্জ়াক়াশল বনর়াপদ থ়াকশত 
প়ারশিন বকন়া এই বনশয ম়ানুশষর মশন সশদিি রশযশে। বকেু 
ঘর়াবিঙ়্া এই বিষশয উশবিে প্রক়াে কশরশেন ঘ� ত়ার়া নতুন 
জ়াযে়ায নতুন নতুন সমস্য়ার সম্ুখীন িশিন, ঘ�মন:

• ত্র়াণ ন়া প়াওয়া
• ি়াজ়ার ও ঘদ়াক়াশনর অি়াি 
• �শথষ্ট নলকূপ, ি়াসপ়াত়াল, সবুনবম্জত র়াস়্া এিং র়াশতর 

ঘিল়া চল়াশের়া কর়ার জন্য র়াস়্ায আশল়া ন়া থ়াক়া

ঘসই স়াশথ ঘর়াবিঙ়্া সম্প্রদ়াশযর বকেু ম়ানুষজন ত়াশদর 
আত্ীযস্জন এিং িনু্ি়ান্িশদর ঘথশক আল়াদ়া িশয �়াওয়া 

বনশয অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। ত়ার়া ঘ� চরম কষ্টকর ও বিংস়ার 
অবিজ্ত়ার মশধ্য বদশয এশসশেন ত়ার পশর জ়ান়াশে়ান়া 
ম়ানুষশদর ম়ািখ়াশন থ়াকশলই ত়ার়া বনর়াপদ ঘি়াধ কশরন, 
এট়া ত়ার়া স্পষ্টি়াশি জ়াবনশযশেন। জরুবর অিস়্ায ত়াশদর 
বপ্রযজনশদর ঘথশক দশূর থ়াকশত িশি এই বনবদ্জ ষ্ট আেংক়ার 
কথ়াও ঘে়ান়া ঘেশে।

ঘর়াবিঙ়্া সম্প্রদ়াশযর অন্য়ান্য ঘ� সমস্ সদস্যর়া স়্ান 
পবরিত্জ শনর বিষশয বিশিচন়া কশরশেন, ত়ার়া মশন কশরন 
ত়াশদর ঘকন অন্য জ়াযে়ায ঘ�শত িশি ঘস ি্য়াপ়াশর �শথষ্ট তথ্য 
ঘদওয়া িযবন এিং ত়াশদর থ়াক়ার জন্য নতুন জ়াযে়া ির়াদ্দ 
কর়া িযবন িশল দবুচিন্ত়ায আশেন। এে়া়ে়াও বকেু ম়ানুশষর 
মশন িশছে ঘ� ত়াশদর ইছে়া এিং চ়াবিদ়ার বিষশয বকেু বিশিচন়া 
ন়া কশরই ত়াশদরশক স়্ান়ান্তশরর আশদে ঘদওয়া িশযশে। 
বিশেষত িযস্ক ি্যবতির়া জ়াবনশযশেন ঘ� স়্ান়ান্তর ে়া়ে়া অন্য 
ঘক়ানও উপ়ায ঘনই, ত়াশদর এট়া িল়ার পর ঘথশক ত়ার়া অত্যন্ত 
অসি়ায, িত়াে এিং বিভ়্ান্ত ঘি়াধ কশরশেন।

বকন্তু এমন বকেু ম়ানুষও রশযশেন �়ার়া িূবমধ্বশসর িশয 
ক্য়াশম্পর অন্য ঘক়ানও অংশে ঘ�শত র়াজী আশেন। এই বনবদ্জ ষ্ট 
তশথ্যর নমনু়ায এই দলটি সংখ্য়াল� ুিশল মশন িয।
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 �োস্তো� জন্ নোেো এিং আিজ্সনো রেেো� ি্িস্ো

আম়াশদর ব্লশক মযল়া-আিজ্জন়া ঘেল়ার জন্য ঘক়াশন়া 
ে়াটিবিন ঘনই। এট়া একট়া বিে়াল সমস্য়া। ম়ানুশষর 

মযল়া ঘেল়ার ঘক়াশন়া জ়াযে়া ঘনই। ঘক়াশন়া এনবজও এবেশয 
আশসবন। আমর়া ঘক়াশন়া জ়াযে়াই [আিজ্জন়ার ঘেল়ার জন্য] 
খুাশজ প়াই ন়া। �বদ আপন়ার়া একট়া ে়াটিবিন বদশত প়াশরন 
ত়ািশল খিু ি়াশল়া িয।"

- মবিল়া, ৩৮, ক্য়াম্প ১ পিূ্জ

এখন িৃষ্টি িশছে আর আম়াশদর �শর প়াবন ঢুশক ঘেশে। 
ম়ানুষ অসসু্ িশয প়েশে। দয়া কশর আম়াশদর ন়াল়া 
ঘখা়া়ে়ার অনুমবত বদন।"

- পরুুষ, ৩৭, কুতুপ়ালং এমএস

ওশদর ন়াল়া খুা়েশত িলনু। আম়াশদর ব্লশকর ন়াল়াগুশল়া 
অেিীর ত়াই প়াবন ধশর র়াখশত প়াশর ন়া। স়াম়ান্য একটু 

িৃষ্টি িশলই আম়াশদর �শর প়াবন ঢুশক �়ায। �বদ ঘক়াশন়া এনবজও 
একট়া ি়াল ন়াল়া খুাশ়ে আম়াশদর স়াি়া�্য কশর ত়ািশল আম়াশদর 
খিু উপক়ার িশি।"

- মবিল়া, ৩০, ক্য়াম্প ১ পিূ্জ

 
একটি গুরুত্বপণূ্জ বিষয উশলেখ কর়া িশযশে ঘ� ঘন়াংর়া প়াবন ত়াশদর 
�শর ঢুশক �়াশছে এিং ঘসই ক়ারশণ ি়ারী িৃষ্টিপ়াশতর সময �মু়াশন়া 
�়াশছে ন়া ক়ারণ সম্প্রদ়াশযর অশনক ম়ানুষই ঘমশিশত �মু়ান। সংেৃিীত 
তথ্যগুবলশত ঘর়াবিঙ়্া সম্প্রদ়াশযর ঘ� সদস্যর়া মত়ামত জ়াবনশযশেন 
ত়াশদর অশনশকই ক্য়াশম্প দেু্জন্ এিং েব়েশয থ়াক়া মযল়া-আিজ্জন়ার 
ক়ারশণ সমস্য়া িওয়ার কথ়া িশলশেন। বিশেষ কশর ঘ�শিতু ন়াল়া, 
টযশলট এিং ঘেল়্াশরর আশেপ়াশের ঘখ়াল়া জ়াযে়া আিজ্জন়ায িশর 
ঘেশে এিং একট়ান়া িৃষ্টির স়াশথ স়াশথ ত়া ক্শম ঘিশ়েই চশলশে। ত়াই 
সম্প্রদ়াশযর বকেু ম়ানুষ ে়াটিবিন এিং ঘসই স়াশথ ক্য়াম্পশক বকি়াশি 
পবরষ়্ার-পবরছেন্ন র়াখ়া �়ায ঘস বিষশয সম্প্রদ়াশযর মশধ্য সশচতনত়া 
প্রস়ার কম্জসচূীর অনুশর়াধ জ়াবনশযশেন।

 �োন্নো� জন্ জ্োেোহন কোঠ

জ়্াল়াবন ক়াশঠর অি়াশি আমর়া অশনক কষ্ট প়াবছে। 
আশে আমর়া ম়াশস একি়ার জ়্াল়াবন ক়াঠ ঘপত়াম। 

এখন আমর়া প্রবত দইু ম়াশস একি়ার প়াই। আম়াশদর পবরি়ার 
ি়ে ত়াই এট়া আম়াশদর জন্য �শথষ্ট নয। আমর়া ম়াবির স়াশথ 
এট়া বনশয কথ়া িশলবেল়াম আর বতবন আম়াশদর আশ্বস্ 
কশরবেশলন ঘ� আমর়া ক়াঠ প়াশি়া। বকন্তু এখন প�্জন্ত 
বকেুই প়াইবন।"

- পরুুষ, ৩৫, ক্য়াম্প ১ পবচিম

 
এখশন়া িহু উত্তরদ়াত়া জ়্াল়ানী ক়াঠ বনশয সমস্য়ার কথ়া জ়ান়ান। 
ঘ�শিতু সম্প্রদ়াশযর ঘিবেরি়াে ম়ানুষজন আেপ়াশের িন ঘথশক 
জ়্াল়াবন ক়াঠ সংগ্ি করশত ঘ�শত প়াশরন ন়া, বকেু ম়ানুষ িশলশেন 
ঘ� ত়াশদর দইুশিল়া েরম খ়াি়ার র়ান্ন়া করশত অত্যন্ত সমস্য়া িশছে। 
�বদও ত়ার়া ত্র়াশণ ঘ� জ়্াল়ানী ক়াঠ প়ান ত়া এক ম়াস চল়ার কথ়া, 
বকন্তু বকেু ম়ানুষ অবিশ�়াে কশরশেন ঘ� ত়াশদর ঘরেন এক সপ্ত়াশির 
মশধ্যই ঘেষ িশয �়ায। এে়া়ে়া, িষ্জ়াক়াশল জ়্াল়াবন ক়াঠ শুকশন়া 
র়াখ়াও অত্যন্ত কঠিন।

 ঘুষ, দনুনীহত এিং চা োদোিোহজ

িশ়ের সময আম়াশদর �র আর টযশলট [...] ঘিশে 
পশ়েবেল আর টযশলট বতবরর সি বজবনসপত্র 

এখ়ানক়ার ি়াংল়াশদেী ঘল়াকজন বনশয চশল ঘেশে। �খন 
আমর়া ত়াশদর ক়াশে ঘসগুশল়া [বজবনসপত্র] ঘেরত ঘচশযবে, 
স়াতজন উবি়াস্তুশক ঘপট়াশন়া িশযশে, ত়াই আমর়া [ম়াত্র] 
একট়া টযশলট বতবর কশরবে।"

- পরুুষ, ৩৭, কুতুপ়ালং এমএস

আমর়া ম়াশস ম়াত্র একি়ার ত্র়াশণর চ়াল প়াই, �়া 
আম়াশদর জন্য �শথষ্ট নয। ওর়া িশল প্য়াশকশট ২৫ 

ঘকবজ থ়াশক, বকন্তু ওট়াশত ম়াত্র ২২ ি়া ২৩ ঘকবজই থ়াশক, 
ত়ার ঘিবে ন়া। আম়াশদর প্রধ়ান সমস্য়া িল আমর়া ঘ� চ়াল 
প়াই ত়ার একট়া অংে স়্ানীয ঘল়াকজনশক ি়া ি়াব়ের 
ম়াবলকশক বদই [বদশত িয]।" 

- মবিল়া, ৩৫, ক্য়াম্প ১পবচিম

আম়াশদর ব্লশক এখ়ানক়ার একজন ঘল়াক থ়াশক 
ঘ� আম়াশদর ব্লশকর প্রশত্যক ি়াব়ে ঘথশক ৫০০ 

ট়াক়া কশর ি়া়ে়া চ়ায। আমর়া ট়াক়া ন়া বদশল ওর়া আম়াশদর 
ঘপট়াশত আশস। আম়াশদর ক়াশে ঘত়া ট়াক়াপযস়া ঘনই, ত়াই 
আমর়া ত্র়াশণ �়া প়াই ত়ার একট়া অংে ওশদর বদই। আমর়া 
�তট়া চ়াল প়াই ঘসট়া আম়াশদর জন্য �শথষ্ট নয; তিু 
আমর়া এখ়ানক়ার ঘল়াকশদর চ়াল বদই ক়ারণ ওশদর 
আমর়া িয প়াই।"

- পরুুষ, ৪৬, ক্য়াম্প ১ পবচিম

 
ঘর়াবিঙ়্া সম্প্রদ়াশযর ঘথশক স়াম্প্রবতকক়াশল ঘ� সমস্ মত়ামত 
জ়ান়া ঘেশে ত়াশত স়্ানীয ি়াংল়াশদেী সম্প্রদ়াশযর তরে ঘথশক 
এিং ঘসই স়াশথ ঘর়াবিঙ়্া সম্প্রদ়াশযর মশধ্য �ষু এিং চা ়াদ়াি়াবজ 
ক্মে ি়া়েশে এই ধ়ারণ়া েুশট উশঠশে। সম্প্রদ়াশযর সদস্যর়া 
জ়াবনশযশেন ঘ� ঘস্ছে়াশসিশকর ক়াশজর জন্য বসবি জম়া বদশত 
ঘেশল, �র ি়ান়াশন়ার বজবনসপত্র বনশত ঘেশল, বচবকৎস়া কমনীশদর 
স়াশথ ঘদখ়া করশত ঘেশলও ত়াশদর ট়াক়া বদশত িল়া িশছে এিং 
ঘসই স়াশথ ত়ার়া ঘ� ত্র়াণ প়ান ত়ার একটি অংেও চ়াওয়া িশছে। 
বকেু ঘর়াবিঙ়্া জ়াবনশযশেন ঘ� ত্র়াশণ প়াওয়া ঘরেন ন়া বদশল স়্ানীয 
আশ্রযদ়াত়া সম্প্রদ়াশযর (ি়াংল়াশদেী) বকেু ঘল়াকজন ত়াশদর 
হুমবক ঘদন।

4



ও়েোযশ� জনসংযযোযগ� রঘোেো জে
এই এল়াক়ায পর পর ঘ� চরম আিি়াওয়াগুবল পবরিত্জ ন বনশয আশস ত়ার 
একটি িল িষ্জ়াক়াল। �বদও িষ্জ়াক়াল কৃবষক়াজ এিং অথ্জনীবতর জন্য খিুই 
গুরুত্বপণূ্জ, বকন্তু এই সমশয িৃষ্টির ক়ারশণ গ়্াশম িয়ানক িন্য়া আর েিশর প়াবন 
জমশত ঘদখ়া �়ায।

ঘর়াবিঙ়্া জনশে়াষ্ঠীর জন্য িষ্জ়াক়াশলর অথ্জ িল িহু ক্য়াশম্প একট়া স্র অিবধ 
প়াবন জশম �়াওয়া। প়াবনর স্র ি়া়েশত থ়াকশল ঘিে বকেু ম়ানুষ পবরষ়্ার 
প়াবন প়াশিন ন়া। িন্য়ার প়াবনর স়াশথ দবূষত পদ়াথ্জ বমেশল প়াবনি়াবিত ঘর়াশের 
িুাবকও ঘিশ়ে �়াশি।

অ্োকু়েোট্োি সম্পযক্স  জোনোযনো

িষ্জ়াক়াশল স়াধ়ারণত দবুষত প়াবন (িস়ার়া  ি়া েুক'ওল়া ে়াবন) আেংক়ার 
একটি প্রধ়ান ক়ারণ িশয ওশঠ। ত়াই ঘ়্াবরন ট্য়ািশলট (ঘ়্াবরন িব়ে ি়া 
ঘটিশলট) ও অ্য়াকুয়াট্য়াশির মশত়া প়াবন ঘে়াধন কর়ার ি্যিস়্া থ়াক়া অত্যন্ত 
গুরুত্বপণূ্জ।

ঘর়াবিঙ়্া ক্য়াম্পগুশল়াশত েত ২০১৭ স়াশলর অে়াটি ম়াস ঘথশক এই বজবনসগুশল়া 
সম্পশক্জ  জ়ান়াশন়া িশছে, বকন্তু এখশন়া সম্প্রদ়াশযর বকেু ম়ানুষ এগুশল়া ি্যিি়ার 
করশত চ়ান ন়া।

ঘ�শক়াশন়া নতুন বজবনস, বিশেষ কশর �বদ ঘসট়া প়াবন ঘে়াধন কর়ার জন্য 
িয, ঘসই বজবনসগুশল়া বনশয বকেু ঘক্শত্র ম়ানুশষর মশন সশদিি বতবর িয। 
জনশে়াষ্ঠীশক ঘক়াশন়া বজবনস ি্যিি়ার করশত র়াবজ কর়াশন়ার একট়া উপ়ায 
িল ঘসই বজবনস ও ত়ার ি্যিি়াশরর িণ্জন়া ঘদওয়ার সময বিদ্যম়ান ঐবতি্যেত 
ঘপ্রক়্াপট ি্যিি়ার কর়া। ঘ�মন ঘর়াবিঙ়্া জনশে়াষ্ঠী প়াবন ঘে়াধন কর়ার জন্য 
বেটবকবর (পট়াবেয়াম অ্য়াল়াম) ি্যিি়ার কশর অি্যস্। ত়াই ঘক়ানও একই 
ধরশনর, স্ল্প পবরবচত বজবনশসর ক়াজ এিং সঠিক ি্যিি়ার বনশয আশল়াচন়া 
কর়ার সময বেটবকবরর স়াশথ তুলন়া করশল সবুিধ়া িশত প়াশর।

িো়েহ�়েো কোযক িযে

িষ্জ়াক়াশল প়াবনি়াবিত ঘর়াে এিং ে়াযবরয়ার (ে়া-ল়াম়াবন) প্র়াদিু্জ ়াি ি়া়েশত 
প়াশর। ঘর়াবিঙ়্া ি়াষ়া ঘথশক চ়াটো়াইয়া ি়াষ়ায আক্বরকি়াশি অনুি়াদ করশল, 
ে়া-ল়াম়াবন-র অথ্জ দা ়া়ে়ায ‘েরীর ঘনশম আস়া’, �়া আশল়াচন়ার সময বিভ়্াবন্ত 
বতবর করশত প়াশর এিং/অথি়া িুল ঘর়াে বনণ্জশযর ক়ারণ িশত প়াশর।

একট়া লক্্য কর়ার মশত়া বিষয িল তীব্র ে়াযবরয়া/কশলর়ার জন্য সম্প্রদ়াশযর 
ক়াশে একট়া ঘদেীয েব্দ (আি়া বি’আর়াম) থ়াক়া সঘ�ও, আশে আস়া এিং 
নি়ােত ঘর়াবিঙ়্া ি়াষ়াি়াষীশদর মশধ্য ইংশরবজ েব্দ “কশলর়া”-র জনবপ্রযত়া 
ক্মে ি়া়েশে।

রমৌসুম সংক্োন্ত অন্োন্ আশংকো

িৃষ্টি িশল মে়ার (মেু়া) উপদ্রি এিং ত়ার স়াশথ ম্য়াশলবরয়া আর ঘেঙ্রু মত 
ঘর়ােি়াল়াইশযর প্র়াদিু্জ ়াি ি়াশ়ে। ঘর়াবিঙ়্া ি়াষ়াি়াষী সম্প্রদ়ায ম্য়াশলবরয়া 
েব্দটির অথ্জ িুিশলও কখশন়া কখশন়া ঘসট়াশক িা ়াবে িা ়াবে ে়া'জর িশল �়া 
অনুি়াদ করশল দা ়া়ে়ায “কা ়াপবুন বদশয জ্র”। ‘ঘেঙ্ ু জ্র’ ঘর়ােটি সম্পশক্জ  
ঘর়াবিঙ়্া জনশে়াষ্ঠী অশপক়্াকৃত কম জ়াশন। তিুও এই অসখুগুশল়ার বিবিন্ন 
লক্ণশক ঘর়াবিঙ়্া ি়াষ়ায বক িশল ত়া জ়ান়া থ়াকশল ম়াঠ কমনীশদর জনশে়াষ্ঠীর 
স়াশথ ক়াজ করশত সবুিধ়া িশত প়াশর।

• খিু ঘিবে জ্র - সতি ে়া'জর
• ম়াথ়া ি্যথ়া - ম়াথ়া ঘিা ়ার়ানী
• �়াম িওয়া – �়াম ঘনলন
• প্রচণ্ড েীত কর়া - ঘিবে সরত ল়ােন
• ঘদশি প়াবনেনূ্যত়া (বেি়াইশরেেন) – ে়া’থ ুে়াবন ঘি়াবম জন

 
টোহটি রেযক ে্োট্রিন 

কক্সি়াজ়াশরর আিি়াওয়ার মশত়াই কখনও কখনও ঘর়াবিঙ়্াশদর ি়াষ়ার 
েবতপ্রকৃবত অবনবচিত িশত প়াশর। এই মিূুশত্জ  ম়ানুষজন ট়াবটি িলশেন – বকন্তু 
পশরর মিূুশত্জ  একজন িৃদ্ধ িদ্রমবিল়াও ঘলট্রিন েব্দটি িলশত শুরু কশরশেন। 
েত িের ক্য়াশম্প আস়ার পর ঘথশক ঘর়াবিঙ়্া সম্প্রদ়ায িহু নতুন েশব্দর স়াশথ 
পবরবচত িশযশে। আর একটি স্তঃস্ফূ ত্জ  ি়াষ়া িওয়ার ক়ারশণ ঘর়াবিঙ়্া ি়াষ়ায 
এইি়াশি নতুন নতুন ি়াংল়া ও ইংশরবজ েব্দ স়াবমল কর়া িশছে �়ার �ুবতি ঘি়াি়া 
কঠিন।

এই ক়ারশণ তথ্য (ঘমৌবখক, বলবখত ি়া বচত্রবিবত্তক) রচন়া কর়ার সময 
সম্প্রদ়াশযর ম়ানুষজনশক ত়াশত স়াবমল কর়া অত্যন্ত গুরুত্বপণূ্জ। এই ক়াশজ 
ঘর়াবিঙ়্া পরুুষ ও ন়ারী উিযশক স়াবমল করশিন �়াশত এমন েব্দ ও ধ়ারন়া 
ি্যিি়ার কর়া িয �়া স়াংস্ককৃ বতকি়াশি উপ�ুতি এিং সিজশি়াধ্য।
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