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দবষিণ এবশোর উত্তরাংতশর মািুষ সাধারণে শীেকালতক (শীে হাল) আরামদােক 
ঋেু বহতসতি স্াগে জািাি। এই শমৌসতুম গ্ীতমের দািদাহ আর িষ্ার অবিশ্ান্ত িৃষ্টির 
শথতক শরহাই পাওো যাে। শীেল আিহাওো িতেম্বতরর শশতষর বদতক শুরু হে এিং 
শেব্রুোবরর মাঝামাবঝ পয্ন্ত থাতক, যবদও অঞ্চল বিতশতষ এর শহরতের হতে শদখা যাে। 
কক্সিাজার অতপষিাকৃে দবষিতণ এিং সমতুরের কাোকাবে থাকাে শীে খিু শিশী পতড় 
িা। বকন্তু বদতির োপমাত্া সাধারণে আরামদােকোতি উষ্ণ থাকতলও, রাতে, বিতশষ 
কতর ক্াতম্পর পাহাবড় অঞ্চতল, শিশ ঠাণ্া পড়তে পাতর।

দবষিণ এবশোে শীেকাতলর মাতি হল শুকতিা শমৌসতুমর (উবদি হাল) শুরু, যা বিতসম্বর 
মাস শথতক এবপ্রল মাস পয্ন্ত স্ােী হে। শুকতিা শমৌসতুম, বিতশষে এই শীতের মাসগুতলাতে 
শুকতিা হাওো, ধুতলা আর রাতে ঠাণ্া পড়ার কারতণ িািাি ধরতণর শ্াতসর শরাগতোগ 
(বিোশ টাইিতে মশুবকল) শদখা শদে। এই পবরবস্বে ক্াতম্প আতরা চরম আকার ধারণ 
করতি, কারণ ক্াতম্পর শয সি জােগাে গাে শকতট শেলা হতেতে শসখাতি খিু শিবশ ধুতলা 

ও আলগা মাটি রতেতে, আর পলকা শশল্ারগুতলার শীে আটকাতিার ষিমো শিই। 
শীেকাতল অি্াি্ শয স্াস্্ সমস্াগুতলা শদখা বদতে পাতর শসগুতলা হল সাধারণ 
ঠাণ্া লাগা (সদবদ), কাবশ (হাবশ) এিং অে্ন্ত শুষ্ক ত্বক িা চামড়া োটা (সামরা-
োদা)। এই শব্দগুতলা চাটগাাইো োষাতেও একই, োই এগুতলা িুঝতে শকািও অসবুিধা 
হতি িা। বকন্তু ‘গলা ি্থা’ শিাঝাতে এই দটুি োষাে আলাদা আলাদা শব্দ ি্িহার করা 
হে (শরাবহঙ্া োষাে গলার বিষ এিং চাটগাাইো োষাে গলার দরদ)।

শরাবহঙ্ারা পরম্পরাগেোতি ‘আইতলহ’ িাতমর একটি শোট পাতত্ জ্বলন্ত কেলা িহি 
কতরি, শীতে বিতজতদর উষ্ণ রাখার জি্ িা শোট কতর আগুি জ্বালাতিার জি্। েতি 
ক্াতম্প শিবশরোগ মািুষ সাধারণে শখালা আগুি িা চুলার চারপাতশ জতড়া হি আগুি 
শপাহাতিার (অইি েুওি) জি্। শুকতিা শমৌসতুম এই আগুিগুতলা শথতক ক্াতম্প 
অবনিকাণ্ ঘটার ঝুাবক থাতক।

শীতে জড়সড় ক্যাম্প

শীতকালীন বিশশষ সংখ্া
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যবদও শীেকাল আসতে, শরাবহঙ্া সম্প্রদাতের কাে 
শথতক পাওো সাম্প্রবেক মোমে শথতক মতি হে শয 
মািুষ এখতিা আসন্ন শীেল আিহাওো সম্পতক্ শেমি 
উববিনি িে। অত্ািতর শশ্াো দলগুবল শয সমস্াগুবল 
জাবিতেবেল োর মতধ্ খিু অল্প সংখ্কই (১% এরও 
কম) শীেকাতলর প্রস্তুবে সম্পতক্ বেল, যা িতেম্বর মাতস 
সামাি্ই শিতড়তে (২.৩%)। যারা শীতের বিষতে উতবিগ 
প্রকাশ কতরবেতলি োরা প্রধািে শীতের জামাকাপড় 
এিং কম্বতলর প্রতোজতির কথা িতলবেতলি এিং োরা 
শীেকাতলর স্াস্্ সমস্া এিং আসন্ন শীেকাতল বকোতি 
বশশুতদর শখোল রাখতে হতি শসই বিষতেও বচবন্তে 
বেতলি। সম্প্রদাে শথতক পাওো মোমতে স্েঃস্ফূ ে্োতি 
শীেকাতলর শকািও উতলেখ িা থাকাে মতি হতছে শীেল 
আিহাওোর ঝুাবক সম্পতক্ সম্প্রদাতের সদস্তদরতক 
সতচেি কতর েুলতে আতরা শিবশ সতচষ্ট হওো প্রতোজি।

স্েঃস্ফূ ে্ মোমে িা পাওো শগতলও গুণগে বিতলেষণ 
কতর এটা শিাঝা শযতে পাতর শয আসন্ন শীেকাতল শরাবহঙ্া 
সম্প্রদাতের প্রধাি আশংকাগুবল বক হতে পাতর। 

শরাবহঙ্ারা মলূে শসই ত্াণ সামগ্ীগুতলা বিতে বচবন্তে 
শযগুতলা আসন্ন শীেকাতল োতদর প্রতোজি হতি িতল 
মতি করতেি, শযমি শীতের উপতযাগী মাদরু ও িাবলশ। 
শসই সাতথ োরা আতরা শিবশ পবরমাতণ কম্বল শচতেতেি, 
কারণ োতদর মতে আতগ যেগুতলা কম্বল শদওো হতেবেল 
শসগুতলা োতদর পবরিাতরর সকতলর জি্ যতথষ্ট বেল িা। 
এোড়াও মািুষ আতরা জতুো শচতেতেি - ঘতরর বেেতর 
আর িাইতর পরার জি্ অন্তে দইু শজাড়া।

আমার পবরিাতর মািুষ আট জি, বকন্তু গে 
িের আমরা কম্বল শপতেবে মাত্ দতুটা। 

যাতদর পবরিাতর চারজি মািুষ োরাও দতুটা কতর 
শপতেতে। এই িের আমাতদর আতরা শিবশ লাগতি, 
কারণ গে িেতর পাওো জামাকাপড় সি বেঁতড় 
শগতে আর পবরিাতরর সকতলর জি্ যতথষ্ট 
কম্বল শিই।”

– পরুুষ, ক্াম্প ১৫

শরাবহঙ্ারা বচন্তাে আতেি শয আসন্ন শীতের জি্ 
োতদর কাতে যতথষ্ট পবরমাতণ জামাকাপড় শিই। োরা 
জাবিতেতেি শয গে িের োরা শয পবরমাণ জামাকাপড় 
শপতেবেতলি ো পবরিাতরর সকতলর জি্ যতথষ্ট বেল িা 
এিং বকেু মািুষ িতলতেি শয, শসই জামাকাপড় এে বদতি 
বেঁতড় িষ্ট হতে শগতে। োরা একথাও জাবিতেতেি শয, 
ঠাণ্ার হাে শথতক িাাচতে এর আতগ োরা কাপতড়র উপর 
পবলবথি জবড়তে কাটিতেতেি।

গে িের শীেকাল শকাতিাোতি কাটিতে 
বদতেবে। বকন্তু এখি এই শীতের কথা 

োিবে। িাচ্াতদর শীতের জামাকাপড় দরকার। 
ঠাণ্া শথতক িাাচতে আমাতদর জামাকাপড় বকিতে 
হতি। বকন্তু আমাতদর কাতে টাকাও শিই, কাজও 
শিই, এমিবক কাতজর জি্ ক্াতম্পর িাইতর যািারও 
শকাতিা উপাে শিই। আমাতদর কম্বল, শরজাই (শলপ 
িা িালাতপাষ), বিোিার চাদর, শাল, শসাতেটার 
এসি দরকার।”

– পরুুষ, ৪২, ক্াম্প ২পঃূ

উৎস: ১৭ জি ইন্ারবিউতজর কবমউবিটি প্রবেতিদক এিং একজি েীিি্াক 
ম্াতিজাতরর শকাতিা কাতল্ অ্াপ ি্িহার কতর ক্াম্প ১পঃূ, ১পঃ, ২পঃূ, ২পঃ, 
৩ এিং ৪ িং ক্াতম্পর ৭২০ জি শরাবহঙ্া উত্তরদাোর কাে শথতক সংগ্হ করা 
মোমে; ২০১৮ সাতলর শম শথতক ১৭ই িতেম্বতরর মতধ্ ৫৫৮৪ আই.ও.এম শশ্াো 
দতলর শসশি শথতক সংগৃহীে জিতগাষ্ঠীর মোমে; এিং ক্াম্প ১৫-শে (জামেবল) 
আতোবজে শোকাস দতল আতলাচিা শথতক সংগ্হ করা গুিগে েথ্।

র�োহিঙ্ো সম্প্রদোয়ে� আশংকো:

শীেকযাতের জন্ প্রস্তুতে
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বিবিবস বমবিো অ্াকশি, ইন্ারবিউজ এিং ট্ান্সতলটস্ উইদাউট িি্াস্ বমবলেোতি শরাবহঙ্া সংকতট 
ষিবেগ্স্ জিসাধারতণর কাে শথতক মোমে সংগ্হ করা এিং শসগুবল সংকবলে করার কাজ করতে। 
এই সংবষিপ্ত প্রবেতিদিটির উতদেশ্ হল বিবেন্ন বিোগগুবলতক শরাবহঙ্া এিং আশ্েদাো (িাংলাতদশী) 
সম্প্রদাতের শথতক পাওো বিবেন্ন মোমতের একটি সংবষিপ্ত বিিরণ শদওো, যাতে োরা জিতগাষ্ঠীগুবলর 
চাবহদা এিং পেন্দ-অপেতন্দর বিষেটি বিতিচিা কতর ত্াতণর কাজ আরও োতলাোতি পবরকল্পিা 
এিং িাস্িােি করতে পাতর।

এই কাজটি আই.ও.এম, জাবেসংঘ অবেিাসি সংস্ার সহতযাবগোে করা হতছে এিং এটির জি্ 
অথ্ সরিরাহ কতরতে ই.ইউ বহউম্াবিতটবরোি এইি এিং ইউতক বিপাট্তমন্ ের ইন্ারি্াশিাল 
শিতেলপতমন্।

'যা জািা জরুবর' সম্পতক্ আপিার শযতকাতিা মন্তি্, প্রশ্ন অথিা মোমে, info@cxbfeedback.org 
ঠিকািাে ইতমইল কতর জািাতে পাতরি।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যনক ককানোভানবই ইউন�াশিযাে ইউশেযনে� আেুষ্াশেক বক্তব্য শিনেনব, বা যুক্ত�ান্্য� ে�কান�� ে�কাশ� েীশত শিনেনব গণ্য ক�া উশিৎ েয।

শরাবহঙ্ারা োতদর ঘরিাবড় বিতেও আশংকাে আতেি, আর শীতের শথতক িাাচার জি্ শশল্ার 
বকট চাইতেি। োতদর অতিতকই ঘরিাবড় বিতে বচবন্তে এিং মতি করতেি শয, োতদর ঘরিাবড় শীে 
আটকাতিার মতো যতথষ্ট শক্ততপাক্ত িে। মািুষ জাবিতেতেি শয োতদর ঘরগুতলা এক িেতররও শিবশ 
পরুতিা, োরা িাংলাতদতশ যখি এতসবেতলি েখি শসগুতলা িািাতিা হতেবেল, আর োরা মতি করতেি 
শয শসগুতলার মতধ্ অতিকগুতলাই এখি আর োল অিস্াে শিই। োতদর মতে োতদর ঘরিাবড় ঠাণ্া 
হাওো আটকাতিার মতো যতথষ্ট শক্ততপাক্ত িে এিং শযতহেু শসগুতলার োদ শেরপল বদতে তেবর োই ো 
বশবশতর বেতজ ঘতর ঠাণ্া আরও িাবড়তে শদে। মািুষ আতরা জাবিতেতেি শয, বকেু বকেু শেরপতল অতিক 
জােগাে ইতোমতধ্ই েুতটা হতে শগতে, যার েতল োদ বদতে ঘতরর মতধ্ সহতজই কুোশা ঢুতক পড়তে। 
মািুষজি এটাও িতলতেি শয োই োরা িাধ্ হতে পবলবথি, পরুতিা কাপড় এিং অি্াি্ বজবিস গুা তজ 
েুতটা িন্ধ করার ও ঘর গরম রাখার শচষ্টা করতেি। মািুষ মতি করতেি শয আসন্ন শীতে এই সমস্ার 
সমাধাি করার জি্ োতদর আতরা শিবশ খড়, শেরপল আর িাাশ দরকার।

শীতের সমে আিার আমাতদর ঘর ঠিক করতে হতি। আমাতদর বিবচিে হতে হতি যাতে ঘতর 
হাওো িা শঢাতক। শীতের জি্ ঘর শমরামে করতে আমাতদর আশ্ে বকট বকিতে হতি, 

শসজি্ টাকা দরকার, কারণ আমরা এিবজও-র শথতক বকেু পাইবি। এি.বজ.ও-রা যবদ আমাতদর 
শশল্ার বকট শদে োহতল আমরা ঘতরর মতধ্ শীতের ঠাণ্া হাওো শঢাকা িন্ধ করতে পাবর।”

– মবহলা, ২৮, ক্াম্প ১ পঃ

শলাকজি উতলেখ কতরতেি শয ক্াতম্প প্রতে্তক শমতঝতে ঘমুাে এিং শীেকাতল শমতঝ খিু শিবশ ঠাণ্া 
থাতক। শলাকজি আতরা িতলতেি শয ঠাণ্া শমতঝতে ঘমুাতল সবদ্, কাবশ, জ্বর, হা াপাবি আর বিউতমাবিোর 
মে শরাগি্াবধ হওোর সম্ািিা শিতড় শযতে পাতর।

শমতঝ খিু ঠাণ্া। আমরা আমাতদর সাতথ শকাতিা আসিািপত্ বিতে আসতে পাবরবি আর 
আমাতদর কাতে িেুি আসিািপত্ শকিার টাকা শিই। এি.বজ.ও-রা যবদ আমাতদর 

ঘমুাতিার জি্ শোষক বকতি শদে োহতল আমরা ঠাণ্া আর শীতের হাে শথতক িাাচতে পাবর।”

– মবহলা, ৩৭, ক্াম্প ২পঃূ/৩

শরাবহঙ্ারা বিতশষোতি এই বিতে বচন্তাে আতেি শয বশশু ও িৃদ্ধতদর মতো ঝুাবকতে থাকা মািুষতদর 
আসন্ন শীেকাল কাটাতিা খিু কঠিি হতি। মািুষ মতি করতেি শয ক্াতম্প িাচ্ারা প্রােই যতথষ্ট পবরমাতণ 
জামাকাপড় পতর িা এিং শসই কারতণ বিউতমাবিো, জ্বর আর সবদ্তে আক্ান্ত হতে পাতর। মািুষ আতরা 
মতি করতেি শয বিতশষে িেস্ক মািুষজিতদর হা াপাবি হওোর ঝুাবক রতেতে। আতরকটি আশংকা হল 
ক্াতম্প স্াস্্তসিার অোি: মািুষ জাবিতেতেি শয বিবেন্ন সংস্া শয স্াস্্ শকন্দ্রগুতলা চালাতছে শসগুতলা 
োতলা িে এিং শয অসখুই শহাক িা শকি োরা প্ারাবসটামল বদতে শদে।

িাচ্ারা অেশে শিাতঝ িা, োরা সিসমে ঠিকমে জামাকাপড় পতর িা আর ওতদর 
সহতজই ঠাণ্া শলতগ যাে।”

– মবহলা, ক্াম্প ১৫

শরাবহঙ্ারা জাবিতেতেি শয ঠাণ্া শলতগ অসখুবিসখু হওোর শথতক বশশু ও িেস্ক মািুষতদর বিরাপদ 
রাখতে োতদর আলাদা পাত্ (শিকবচ) প্রতোজি যাতে োরা শগাসতলর পাবি গরম করতে পাতরি। শসই 
সাতথ শীতে বিতজতদর গরম রাখার জি্ োতদর আতরা শিবশ জ্বালাবি কাতঠর প্রতোজি।
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