
রমজানে কী 
পররবর্ত ে আনে

রবস্াররর রৃরীয় পষৃ্ায়

েমনয়র োনে োনে ররারিঙ্া জেন�াষ্ঠীর 
আশংকায় পররবর্ত ে এনেনে

রবস্াররর পঞ্চম পষৃ্ায়

যা জানা 
জরুরি
মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামত্তর িুত্েটিন
ইসুযু ৪ × িুধিার, ১৬ ক্ম ২০১৮

বিবিবি বিবিয়া অ়্াকশন, ইন়্ারবনউজ এিং ট়্ান্সলেটি্স উইদ়াউট িি্স ়াি্স বিবেতভ়ালি রর়াবিঙ়্া 
িংকলট ক্ষবতগ্রস্ত জনি়াধ়ারলের ক়াছ রেলক িত়ািত িংগ্রি কর়া এিং রিগুবে িংকবেত কর়ার ক়াজ 
করলছ। এই িংবক্ষপ্ত প্রবতলিদনটির উলদেশ্ িে বিবভন্ন বিভ়াগগুবেলক রর়াবিঙ়্া এিং আশ্রযদ়াত়া 
(ি়াংে়ালদশী) িম্প্রদ়ালযর রেলক প়াওয়া বিবভন্ন িত়ািলতর একটি িংবক্ষপ্ত বিিরে বদলয ি়াি়ায্ কর়া 
য়ালত ত়ার়া জনলগ়াষ্ঠীগুবের চ়াবিদ়া এিং পছন্দ-অপছলন্দর বিষযটি বিলিচন়া কলর ত়্ালের ক়াজ 
আরও ভ়ালে়াভ়ালি পবরকল্পন়া এিং ি়াস্তি়াযন করলত প়ালর।

এই িংস্করলে রদয়া তে্ ক্ষবতগ্রস্ত ি়ানুষজনলদর ি়ালে কে়াি়াত্স ়া িলে, কবিউবনটি র�়াক়াি গ্রুলপ 
আলে়াচন়া কলর, ব়্্াক জনলগ়াষ্ঠীর রবেচ়্ালিিক ও ইন়্ারবনউজ জনলগ়াষ্ঠীর িংি়াদদ়াত়ালদর ি়াধ্লি 
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 
িলযলছ এিং এটির জন্ ইউলক বিপ়াট্সলিন্ �র ইন়্ারন়্াশন়াে রিলভেপলিন্ 
অে্স িংস়্ান কলরলছ।

আপন়ার যবদ এই িুলেটিন িম্পলক্স  রক়ানও িন্তি্ ে়ালক, পরিততী িংখ়্াগুবে িম্পলক্স  
রক়ানও পর়ািশ্স ে়ালক ি়া আপন়ার বনজবে জনলগ়াষ্ঠীর রেলক িত়ািত িংগ্রি কর়ার 
ক়াজকি্স রেলক রক়ানও তে্ ি়া ধ়ারে়া রয়াগ করলত চ়ান ত়ািলে অনুগ্রি কলর য়া জ়ান়া 
জরুবর দলের ি়ালে info@cxbfeedback.org ইলিলে রয়াগ়ালয়াগ করুন - আপন়ার িত়ািলতর 
জন্ ি়াগ্রলি অলপক্ষ়ায রইে়াি।

রর়াবিঙ়্া জনলগ়াষ্ঠীর িলধ্ 
ি়াক়াবত, চুবর এিং অল্প িযিী 
রিলয ও বশশুলদর বনর়াপত়্া বনলয 
আশংক়া িৃবধি রপলযলছ

• দটুি আলাদা আলাদা রে্য েমষ্টির রেনক মরামরগুরল রবনলেষণ 
কনর জাো র�নে রে বর্ত মানে ডাকারর, চুরর এবং অল্প বয়েী রমনয় 
ও রশশুনদর রেরাপত্া রেনয় আশংকা লক্ষণীয়ভানব রবন়ে র�নে। 

• এমে একটা ধারণা তররর িনয়নে রে ক্যাম্পগুনলানর খনুের ঘটো 
রবন়ে র�নে। 

• অল্পবয়েী রমনয়নদর রেরাপদ এবং আব্রু বজায় রাখা োয় এমে 
র�ােনলর জায়�া তররর করার জে্য ররারিঙ্া জেন�াষ্ঠী রেনক 
প্রচুর অেুনরাধ এনেনে।

• স্কু নল োওয়ার বয়েী রশশুনদর বাবা-মানয়রা উরবিগ্ন রে রানদর 
েন্ােরা প়োশুো করার েনুো� পানছে ো। রারা আরও স্কু ল 
তররর করার অেুনরাধ জারেনয়নেে।

• ররারিঙ্া জেন�াষ্ঠীর রকেু মােুষ এটাও জারেনয়নেে রে রারা 
রানদর েমে্যা েম্পনক্ত  কানদর োনে কো বলনর িনব বা রকাে 
দারয়ত্বপ্রাপ্ত করৃ্ত পক্ষনক রেগুরল জাোনর িনব রা জানেে ো।

প্রধ়ান তে্
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িত়ািলতর িূত্

এই রবনলেষণ ২৭ রেব্রুয়ারর, ২০১৮ রেনক ২৫ এরপ্রল, 
২০১৮-র মনধ্য প্ররররদে ব্্যানকর ৮০০ জে জেন�াষ্ঠীর 
রবেছোনেবী এবং ১৪ জে ইন্াররেউজ জেন�াষ্ঠীর 
েংবাদদারার ইটিএে কানেক্ট অ্যাপ ব্যবিার কনর 
েংগ্রি করা মরামনরর রভরত্নর করা িনয়নে। েব্তনমাট 
৭৯৮৬টি কনোপকেে েরেবদ্ধ করা িনয়নে । প্রধাে 
আশংকাগুরল এবং েংখ্যালঘনুদর বক্তব্যগুরল রুনল 
ধরার জে্য োধারণ এবং েরুেরদ্ত ষ্ট রবষয়গুরলর একটি 
েমন্বয় উপস্াপে করা িনয়নে।

ব্র্যাক

রমাট মরামর পরুুষ োরী

৭৭২৬ ১৭৫৫ ৫৯৭১

ইন্যারনিউজ

রমাট মরামর পরুুষ োরী

২৬০ ১৩২ ১২৮

বনর়াপত়্া ও িুরক্ষ়া

বর্ত মানে রে প্রধাে আশংকাগুরল প্রকাশ করা িনয়নে 
রেগুরল রেরাপত্া েংক্ান্ এবং রবনশষভানব মােুষ পাচার, 
ডাকারর, খেু এবং ক্যানম্পর মনধ্য রচারাচালাে েম্পরক্ত র। 
মােুষজে রবনশষভানব রকভানব রচারাচালােকারী এবং 
অে্যাে্য অপরাধীনদর রচেনর পারনবে এবং রকভানব 
এই েমে্যাগুনলা রেনক বাাচনবে বা প্রররনরাধ করনবে 
রা জােনর রচনয়নেে। রারা ক্যানম্প পরুলনশর উপরস্রর 
বা়োনোর অেুনরাধ জারেনয়নেে।

ি়ানুষ প়াচ়ার

রকেু ররারিঙ্া মােুষ পাচারকারীনদর রেনয় দরুচিন্ায় 
আনেে। রারা পাচারকারীনদর রকভানব রচো োয় রা 
জােনর রচনয়নেে োনর রারা রেরাপদ োকনর পানরে। 
এো়োও রারা এই রেনয় দরুচিন্ায় আনেে রে দনুে্তা�পণূ্ত 
আবিাওয়ায় মােুষজে েখে আশ্রয়নকন্রে োনবে রখে 
মােুষ পাচার রবন়ে োনব।

রবনশষভানব রানদর দরুচিন্া িল প্রাকৃররক দনুে্তান�র 
েময় প্রচণ্ড রবশঙৃ্খলা এবং রেনজনদর আর রজরেেপত্র 
োমলানর র�নয় রারা িয়র রশশুনদর রদনক েজর রাখনর 
পারনবে ো। ররারিঙ্া জেন�াষ্ঠীর মােুষজে আশংকা 
করনেে রে রানদর রশশুনদর িয়র অপিরণ করা িনব, 
কারণ রানদর মনধ্য রকেু মােুষ এখনো এই আশায় আনেে 
রে রানদর ঘর রেনক রকােও আশ্রয়নকন্রে রেনয় োওয়া 
িনব। উত্রদারারা জােনর রচনয়নেে রে রারা রকভানব 
রানদর রশশুনদর এমে পরররস্ররনর অপিরণ বা পাচার 
িওয়া রেনক বাাচানর পানরে।

ি়াক়াবত এিং চুবর

ররারিঙ্ানদর মনধ্য অনেনকই মনে করনেে বর্ত মানে চুরর 
আর ডাকাররর ঘটো ভীষণভানব বা়েনে। রারা জােনর 
রচনয়নেে রে রানদর মলূ্যবাে রজরেেপত্র রারা রকভানব 
রক্ষা করনবে। রেই োনে জেন�াষ্ঠীর মােুষজে ক্যানম্প 
চুরর আর ডাকারর রকভানব কমানো োয় রেই রেনয় প্রশ্ন 
রুনলনেে।

আজকাল চুরর আর ডাকারর ভীষণভানব রবন়ে 
র�নে। এটা রকভানব কমানবা?”

- পরুুষ, ৩১, কুরুপালং এমএে এক্সনটেশে

ক্যানম্প প্রায়ই রচারাচালাে করা িয়। আমরা 
[এগুনলা] বন্ধ করনর চাই।”

- পরুুষ, ২৭, কুরুপালং এমএে এক্সনটেশে

ক্যানম্পর মনধ্য েনদেিজেক মােুনষর 
আোোওয়া রদনে রদনে বা়েনে [...]।”

- পরুুষ, ৩০, কুরুপালং এমএে এক্সনটেশে

আমানদর জরুরর েব কা�জপত্র চনল োওয়ার 
ভয় আনে। আমরা রক করনর পারর?”

- পরুুষ, ২৯, কুরুপালং এমএে এক্সনটেশে

আমানদর েরুক্ষা রদওয়ার জে্য রক করা িনছে?"

- মরিলা, ৩০, কুরুপালং এমএে এক্সনটেশে

মােবপাচারকারীনক রকভানব রচেনবা? োরা মােুষ 
পাচার কনর রানদর রকভানব রচেনবা?”

- মরিলা, ২৮, কুরুপালং এমএে

আমরা রমনয় পাচার করা রকভানব আটকানবা?”

- পরুুষ, ৪৫, কুরুপালং এমএে এক্সনটেশে

একই জায়�ায় েবাই আশ্রয় রেনল অপিরণ 
িওয়ার ঝুারক োকনব। আমরা রখে রক করব? 
েখে প্রাণ বাাচানো মশুরকল িনব রখে রশশুনদরনক 
োমলানবা রক কনর?”

- পরুুষ, ৩৮, কুরুপালং এমএে এক্সনটেশে
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খুলনর ঘটন়া

ক্যানম্পর রকেু বেবােকারীর মনধ্য এমে একটা ধারণা তররর 
িনয়নে রে খনুের ঘটো বা়েনে। রেখানে ররারিঙ্া জেন�াষ্ঠীর 
রকেু মােুনষর বক্তব্য িল মরিলা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং রশশুনদর রেরাপদ 
োকার জে্য েব েময় রানদর পররবানরর কাোকারে োকা উরচৎ 
এবং রকােও জায়�ায় একা োওয়া উরচৎ েয় রেখানে অে্যাে্যরা 
রানদর রেরাপত্ার জে্য ক্যানম্প পরুলনশর উপরস্রর বা়োনোর 
অেুনরাধ জারেনয়নেে। ররারিঙ্ানদর মনধ্য রকেু মােুষ এটাও 
বনলনেে রে ক্যানম্প জীবেোত্রা এর কঠিে রে রদনের রবলা রারা 
রশশুনদর উপর রেইভানব েজর রাখনর পানরে ো। রাই রারা 
রানদর েন্ােনদর রেরাপত্া রেনয় আশংকায় ভু�নেে।

রিলযলদর জন্ বনর়াপদ রগ়ািলের জ়াযগ়া 
রযখ়ালন আব্রু িজ়ায র়াখ়া য়ায

জেন�াষ্ঠীর প্রচুর েদে্য রানদর রমনয়নদর রেরাপত্া রেনয় আশংকা 
প্রকাশ কনরনেে। রানদর রুনল ধরা েমে্যাগুরলর মনধ্য প্রধাে 
একটি িল রকনশারী এবং ররুণীনদর জে্য রেরাপদ র�ােনলর 
জায়�া ো োকা। রাই রেনজনদর পররষ্ার পররছেন্ন রাখনর রানদর 
রের্যরদে েমে্যা িনছে। একইভানব বহু ররারিঙ্া মােুষজেও রানদর 
রমনয়নদর আব্রু বজায় রাখার জে্য টিে রদনয় রঘরা র�ােনলর 
জায়�া তররর করার অেুনরাধ জারেনয়নেে।

রর়াজ়া বঘলর ভ়াষ়াগত ও 
ি়াংস্ককৃ বতক ভ়ািন়াবচন্ত়ার 
বিষযগুবে

রমজাে ( চাট�াাইয়া ও ররারিঙ্া ভাষায় ররামজাে) 
ইেলামী ক্যানলন্ানরর েবনচনয় পরবত্র মাে। এই মানে োধারণ 
কাজকম্ত ও আচরনণ লক্ষণীয় রকেু পররবর্ত ে রদখা রদনর পানর। 
মেুরলমনদর জে্য এটি েরুচন্া ও েিমরম্তরার মাে এবং এই মানে 
ঐররি্য�রভানব মেুরলম এবং রানদর কানজর মারলকরা পরস্পরনক 
এবং দররদ্র মােুষজেনক রোটখানটা উপিার এবং টাকাপয়ো 
রদনয় োনকে। এই েময়টি মেুরলমনদর জে্য মােরেকভানব অর্যন্ 
েংনবদেশীল েময় িনর পানর।

অে্যাে্য মেুরলম রদনশর মনরাই বাংলানদনশও রমজাে মানের 
আেুষ্ারেক েচূো রঘাষণা করার দারয়ত্ব একটি জারীয় চা াদ-রদখার 
করমটির উপর ে্যস্ রনয়নে। এই বেনর এটি ১৭ রম ো�াদ শুরু 
িনব বনল আশা করা িনছে। বাংলানদশী এবং ররারিঙ্া মেুরলমরা 
রানদর ঐররি্য অেুেরণ কনর রমজাে মাে শুরু ও রশষ িওয়ার 
আন�র রদে রানর পররবার এবং েম্প্রদানয়র মােুষজনের োনে এক 
জায়�ায় রমরলর িনয় রমজাে ও ঈনদর চা াদ রদনখে।

এর পরবরতী ২৯ বা ৩০ রদে ধনর (এটি ইেলামী মানে এরপনর আবার 
কখে চা াদ রদখা োনব রার উপর রেভ্ত র কনর) ধম্তপ্রাণ মেুরলমরা 
েনূে্তাদয় রেনক েেূ্তাস্ পে্তন্ ররাজা ররনখ ইেলানমর পাাচটি প্রধাে 
েীররর একটি পালে করনবে। ররাজা রাখার েময় খাওয়া, পাে করা 
(এমেরক পারেও েয়), রেৌে েংে�্ত, মারামারর বা রক্তপার করা 

রেরষদ্ধ। রোট রশশু, বয়স্ ও অেসু্ মােুষজে, রে মরিলানদর মারেক 
িনয়নে, �ভ্ত বরী ও রে মানয়রা েন্ােনদর বুনকর দধু খাওয়ানছেে 
রানদর রমজানের েময় ররাজা ো রাখনলও চনল। রকন্তু েসু্েমে্ত 
প্রাপ্তবয়স্ মােুনষরা রে করদে ররাজা রানখেরে রেই রদেগুরলর জে্য 
পনর বেনরর অে্য েমনয় ররাজা রাখনবে বনল আশা করা িয়।

এই েময়টানর ক্যানম্প রানর চলাচল ও কাজকম্ত রবন়ে োয়। মাইনক 
ররাজা শুরু ও রশষ করার েময় এবং েমানজর েময় রঘাষণা করা 
িয়। ক্যানম্পর েকনল রশষরানর প্রায় ৩রটর েময় োিরর (ররারিঙ্া 
ভাষায় রো াইত্া রেরর) বা রার রশনষর খাবার খাওয়ার জে্য রজন� 
ওনেে এবং েন্ধ্যা প্রায় ৬:৩০টা ো�াদ ইেরার (ররারিঙ্া ভাষায়: 
ইস্ারর / ইসোরর ) রখনয় ররাজা ভানেে। ঐররি্য�রভানব ররারিঙ্া 
েম্প্রদানয়র মােুষজে রখজরু, রোলা, মরু়ে, েল এবং ভাজাভুরজ 
রখনয় প্ররররদনের ররাজা ভঙ্ কনরে।

রভানরর েমাজ ও কাজকনম্তর পনর মােুষজে োধারণর রবলা 
পে্তন্ ঘমুানর োে; রাই জেন�াষ্ঠীর মনধ্য রবররণ এবং অে্যাে্য 
কাজকনম্তর আনয়াজে করার েময় এই োংস্কৃ ররক অভ্যানের কো 
মাোয় রাখনর িনব। জেন�াষ্ঠীর রকেু অর্যন্ ধম্তপ্রাণ মােুষ এই 
েময় রদনের রবলা ওষধুপত্রও খাে ো রাই ইেেরুলেেি অে্যাে্য 
ওষধু খাওয়ার েময় পররবর্ত ে কনর রেগুরল রানর করনর িনব। 

ক্যানম্পর মনধ্য খনুের ঘটো রদে রদে রবন়ে চনলনে। আমরা 
রকভানব এটা আটকানর পারর?”

- পরুুষ, ২৬, কুরুপালং এমএে এক্সনটেশে

রেরাপদ োকার জে্য আমানদর আরও রবরশ পরুলনশর 
প্রনয়াজে।”

- মরিলা, ৩৪, কুরুপালং এমএে এক্সনটেশে

অল্প বয়েী রমনয়নদর র�ােল করনর েমে্যা িনছে। রানদর আব্রু 
বজায় রাখা োয় এমে রেরাপদ র�ােনলর জায়�া প্রনয়াজে।"

- মরিলা, ১৭, বালখুারল এমএে
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আপোর কানজর জায়�ায় রেেমস্ েিকমতী ররাজা রাখনেে রানদর 
ধমতীয় রীররেীররর প্ররর েংনবদেশীল িওয়া জরুরর। ররাজা রাখার 
েময় এমে অেুষ্ানের আনয়াজে করনবে ো োনর খাওয়াদাওয়ার 
ব্যবস্া োনক এবং েিকমতীনদর োনে োকার েময় খাবার রখনর িনল 
রেটি রানদর আ়োনল খাওয়ার রচষ্টা করনবে। এই মানের রশনষর 
রদনক শব-এ-কদর (ো লাইলর’উল কদর োনমও পরররচর) এবং 
রমজানের রশনষ ঈদ উদোপে করার জে্য কনয়কটি েুটি োনক।

এই েমনয়র েবনচনয় পরবত্র রারটিনক আররব ভাষায় শব-এ-কদর 
(ররারিঙ্া ভাষায় িারাই েরেয়া) বলা িয় োর অে্ত 'মরিমারন্বর 
রার'। মরিলা ও পরুুষরা োধারণর মেরজনদ (পরুুষরা) বা ঘনর 
োরারার ধনর েমাজ পন়েে। মােুষজে আরও ঘে ঘে র�ারস্ানে 
োে বা কবর রজয়ারর কনরে। মেুরলমরা মনে কনরে এটি বেনরর 
েবনচনয় পরবত্র রার। খবু রবরশ ধম্তপ্রাণ েে এমে মােুষজেও এই 
রীররেীররগুরল পালে কনরে।

ভাষার রদক রেনক এই পরবত্র মােটি বণ্তো করার জে্য চাট�াাইয়া 
এবং ররারিঙ্ারা অনেকগুরল একই ধরনের শব্দ ব্যবিার কনরে। 
রকন্তু রেগুনলা বাংলা বা আররব ভাষায় ব্যবহৃর শব্দগুনলা রেনক 
অনেকটাই আলাদা।

ইংরেজি আেজি িাংলা চা াটগাাইযা রোজিঙ্া

মান্থ অে রামাদাে শািার রামাদাে রমজানের মাে ররামজাে'ওর মাে ররামজাে'ওর মাে

ে্যার্টং েওম ররাজা (রাখা) রুজা (রািে) রুজা (রািে)

রমডোইট রমল েহুুর রেিরর রো াইত্া রেরর রো াইত্া রেরর

রব্রকং ে্যা্ট এট োে-রেট ইেরার ইেোর ইেনররর ইস্ারর / ইসোরর

োপ্ানমন্াল োইট রপ্রয়াে্ত রারাউইি োরারব োরারব োরারব

োইট অে পাওয়ার লাইলার'উল কদর শব-এ-কদর িারাই রোনরাব িারাই োরেয়া

ঈদ রগ্রটিংে ঈদ করীম বা ঈদ রমাবারক ঈদ রমাবারক ঈদ রমাবারক ঈদ রমাবারক

রিজ়ালনর দদনবন্দন ক়াজকলি্সর িিযিূচী

রার ৩রট 
ঘমু রেনক ওো 
এবং খাওয়া

রভার ৪রট 
ররাজা শুরু করা

রভার ৪:৩০রট 
েমাজ

রভার প্রায় ৫টা 
আবার ঘমুানর চনল োওয়া

দপুরু ১.৩০ 
দপুনুরর েমাজ

রবনকল ৪:৩০ 
েমাজ

েন্ধ্যা ৬:৩০ 
ররাজা ভাঙ্া

েন্ধ্যা ৭:৩০ 
েমাজ

রার ৮-১০টা 
েমাজ

রার ১১টা 
ঘমু
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রশ্রারা দনলর মরামর রেনক জাো র�নে রে ররারিঙ্া জেন�াষ্ঠীর মনধ্য োকা আশংকাগুরল 
েমনয়র োনে োনে রকভানব পররবরর্ত র িনছে। মরামনরর �ররপ্রকৃরর রেনক রবাঝা োনছে রে রকেু রকেু 
রক্ষনত্র অনেকটা উন্নরর ঘনটনে োর েনল েমনয়র োনে োনে রশশু এবং মানয়নদর বোস্্য রেনয় দরুচিন্া 
কনমনে - অে্যরদনক অে্য রকেু রবষয় রেনয় - রেমে রেরাপত্া এবং েরুক্ষা রেনয় জেন�াষ্ঠীর মনধ্য আশংকা 
বা়েনে বনল মনে িয়।

রররডও রশ্রারা দনলর রেনক পাওয়া মরামর রবনলেষণ কনর জাো র�নে রে ররারিঙ্া মােুষজনের 
আশংকাগুরল ২০১৭ োনলর রডনেম্বনরর মাঝামারঝ রেনক ২০১৮ োনলর মাচ্ত  মানের রশষ পে্তন্ েমনয়র 
োনে োনে রকভানব পররবরর্ত র িনছে। রশ্রারা দলগুরল প্ররর েপ্তানি বাংলানদশ রবরানরর 'রব�্ গুনোর লাই' 
বা রররডও োনের 'রশশুর িারে' অেুষ্াে রশাোর জে্য রমরলর িে। এই দলগুরলর েঞ্চালকরা রশ্রারানদর 
বর্ত মাে চারিদা, রানদর েবনচনয় রবরশ রক প্রনয়াজে এবং আশংকাগুরল েম্পনক্ত  মরামর েংগ্রি কনরে।

ররারিঙ্া জেন�াষ্ঠীর দরুচিন্াগুরল েমনয়র োনে োনে রকভানব পররবরর্ত র িনয়নে রার রকেু রচত্াকষ্তক 
�ররপ্রকৃরর এই রশ্রারা দলগুরলর রুনল ধরা প্রধাে প্রধাে আশংকাগুরল রবনলেষণ কনর জাো র�নে।

বশশু এিং ি়ালযলদর বে়াস্্ ও কে়্াে - 
এগুবে বনলয আশংক়া অলনকট়াই কলি রগলছ

২০১৭ োনলর রশনষ রশ্রারা দনলর মনধ্য দরুচিন্ার একটি প্রধাে রবষয় রেল রশশুনদর জে্য েনুো�েরুবধার 
অভাব। রশ্রারারা জারেনয়রেনলে ঘে জেবেরর এবং প়োশুোর েনুো� ও রশশু-বান্ধব জায়�ার অভানব 
রারা রেনজনদর রশশুনদর ঠিকমনরা রদখাশুো করনর পারনেে ো। রশশুনদর বোস্্য এবং ভানলা োকাও 
রানদর রচন্ার একটি প্রধাে কারণ রেল, মােুষজে দরুচিন্ায় রেনলে রে রশশুরা অেসু্ িনয় প়েনব বা 
িাররনয় োনব। আন�র মােগুরলনর আলাপআনলাচোয় েদ্যজার রশশুনদর েত্ন রেওয়া, টিকা রদওয়া এবং 
�ভ্ত বরী মানয়নদর ও প্রেনবর পনর রেবােত্ন পাওয়া রেনয়ও দরুচিন্া প্রকাশ করা িনয়রেল। 

রকন্তু মাচ্ত  মানের রশনষ এখে পে্তন্ পাওয়া রে্য রেনক জাো র�নে রে এই রবষয়গুনলা রেনয় োকা দরুচিন্া 
ও আশংকা অনেকটাই কনম র�নে। মাচ্ত  মানে রশশু এবং মানয়নদর বোস্্য ও কল্যানণর রবষয়গুনলা রেনয় 
রকােও মরামর েম্পনক্ত  জাোনো িয়রে, োর রেনক মনে িয় রে এই রক্ষত্রগুনলানর রেবা এবং রে্য 
রদওয়ায় উন্নরর ঘনটনে।

রশ্র়াত়া দলের িত়ািত রেলক জ়ান়া রগলছ রয 
রর়াবিঙ়্া জনলগ়াষ্ঠীর িলধ্ ে়াক়া আশংক়াগুবে 
িিলযর ি়ালে ি়ালে পবরিবত্স ত িলচ্

০

৫০

১০০
এএনিস িশ��া�্য ও কল্যাণ

রডনেম্বর 
(রশষাধ্ত)

জােুয়ারর 
(প্রেমাধ্ত)

জােুয়ারর 
(রশষাধ্ত)

রেব্রুয়ারর 
(প্রেমাধ্ত)

রেব্রুয়ারর 
(রশষাধ্ত)

মাচ্ত  
(প্রেমাধ্ত)

মাচ্ত  
(রশষাধ্ত)
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বনর়াপত়্া বনলয দবুচিন্ত়া রদখ়া বদলচ্

মানচ্ত  পাওয়া রে্য রেনক জাো োয় রে রেনজনদর রেরাপত্া রেনয় ররারিঙ্া জেন�াষ্ঠীর মােুষজনের দরুচিন্া 
ক্নমই বা়েনে। রেখানে জােুয়ারর এবং রেব্রুয়ারর মানে রদওয়া মরামনর এটার ররমে রকােও উনলেখ 
রেল ো রেখানে রশ্রারারা মাচ্ত  মাে রেনক এই েমে্যাটি েম্পনক্ত  জাোনর শুরু কনরনেে। এই মরামনর 
রানর চলানেরা করার জে্য টচ্ত  লাইট ও রেৌর লন্ঠে রদওয়ার জে্য রবনশষভানব অেুনরাধ করা িনয়নে 
এবং ক্যানম্পর মনধ্য িা াটা পেগুনলানর েনেষ্ট আনলা রেই এই মন্ব্যও করা িনয়নে। �র মানে অে্যাে্য 
েতূ্রগুনলা রেনক পাওয়া মরামনরও রদখা র�নে রে এই আশঙ্াগুনলা বৃরদ্ধ রপনয়নে (রবস্াররর জাোর 
জে্য ডাকারর, চুরর এবং রশশুনদর েরুরক্ষর রাখা েম্বনন্ধ প্রেম রেবন্ধটি পড়ুে)।

পবরচ্ন্নত়া - আলগর িিি়্াগুবে আি়ার ব�লর আিলছ, গরলির ক়ারলে রিগুবে 
আরও রিল়ে রগলছ

ডায়ররয়া রেনয় আশংকা আবার রদখা রদনছে - জােুয়ারর মাে শুরু িওয়ার পর রেনক এই েমে্যাটি 
ররমেভানব উনে আনেরে রকন্তু এখে এই রেনয় ররারিঙ্া জেন�াষ্ঠীর মনধ্য আশংকা আবার বা়েনে বনল 
মনে িনছে। এই আশংকা রবন়ে োওয়ার পাশাপারশ আনরকটি রে েরুে েমে্যা প্রেমবার রুনল ধরা িনয়নে 
রেটি িল টয়নলট। মানচ্ত  পাওয়া মরামনর েনেষ্ট েংখ্যক টয়নলট ো োকা এবং টয়নলটগুরল রেয়রমর 
পররষ্ার ো করার অরভনো� জাোনো িনয়রেল। টয়নলটগুরল �ভ্ত বরী মরিলানদর পনক্ষ ব্যবিার করা 
েরুবধাজেক েয় রেই অরভনো�ও করা িনয়রেল। 

পররছেন্নরা রেনয় আশংকা বা়োর োনে োনে চম্তনরা� রেনয় মন্নব্যর েংখ্যাও রবন়েনে - এটি আনরকটি 
েমে্যা ো আন� জেন�াষ্ঠীর মরামনর রেভানব ধরা পন়েরে রকন্তু এখে এটার আশংকা অনেকটাই রবন়ে 
র�নে। জেন�াষ্ঠীর মােুষজে জারেনয়নেে রে �রমকানল রানপর কারনণ অনেক রো ায়ানচ চম্তনরা� িনছে। 
�রম আর রেই োনে ক্যানম্প রেরাপদ খাওয়ার পারে রেই এই ধারোর েনল মােুষজনের মনধ্য ডায়ররয়া 
রেনয় আশংকা রবন়ে র�নে। রবনশষভানব �ভ্ত বরী মরিলা এবং রশশুনদর জে্য রেৌর প্যানেল চারলর ে্যাে 
বা িার পাখার প্রচুর অেুনরাধ এনেনে।

০

৫০

১০০
সামািজক িনরাপত্তা

আমানদর রানর রোলার আনলা দরকার। রোলার আনলা ো োকনল আমরা রানর রেরাপদ রবাধ করর 
ো। আনলা ো োকনল রানর আমানদর চলানেরা করনরও অেরুবধা িয়।"

- মরিলা, ে্যাংখারল জামররল ক্যাম্প, ব্লক: রজ-৩

এই �রমকানল �ভ্ত বরী রমনয়নদর �ানয় জল রোো উেনে আর রশশুনদর জ্বরজারর আর েরদ্ত  িনছে। 
রাই এই অর্যরধক �রনম োণ্ডা োকার জে্য আমানদর ইনলকট্রিক ে্যাে বা িার পাখা (বাংলা: 
িারপাখা; ররারিঙ্া: রবনোইে) দরকার।”

- মরিলা, বালখুারল ক্যাম্প, ব্লক: রব-৫২

রে্যেতূ্র: শরাংশ বলনর উরলেরখর েময়কানল রশ্রারা দনলর েঞ্চালকরা রুলোমলূকভানব রে েংখ্যক অরভনো�/মন্ব্য েম্পনক্ত  জারেনয়নেে রা রবাঝানো িনয়নে। এই �ণোর রভরত্ িল এই 
েময়কানল রমাট রে েংখ্যক রররডও রশ্রারা দল প্রররনবদনের মাধ্যনম রে্য পাঠিনয়নেে - োর েংখ্যা রডনেম্বনরর রশনষ ২৮টি দল এবং মাচ্ত  ২০১৮-র রশনষ ২৫৭টি দল রেল।

০

৫০

১০০
চমৰ্েরাগ টয়েলট ডায়িরয়ার �াদভুৰ্ াব

রডনেম্বর 
(রশষাধ্ত)

জােুয়ারর 
(প্রেমাধ্ত)

জােুয়ারর 
(রশষাধ্ত)

রেব্রুয়ারর 
(প্রেমাধ্ত)

রেব্রুয়ারর 
(রশষাধ্ত)

মাচ্ত  
(প্রেমাধ্ত)

মাচ্ত  
(রশষাধ্ত)

রডনেম্বর 
(রশষাধ্ত)

জােুয়ারর 
(প্রেমাধ্ত)

জােুয়ারর 
(রশষাধ্ত)

রেব্রুয়ারর 
(প্রেমাধ্ত)

রেব্রুয়ারর 
(রশষাধ্ত)

মাচ্ত  
(প্রেমাধ্ত)

মাচ্ত  
(রশষাধ্ত)
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