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বর্ষাকষাল: জ্ষালষানি কষাঠের অভষাঠব রষান্ষা করষা অত্যন্ত কষ্টকর হঠ়ে উেঠে

জনে�থাষ্ঠী� মতথামত পর্থােিথাচনথা ক�েি রিখথা রথােছে রর পেু�থা জনু মথাস জেুড় র�থাহিঙ্থােি� প্রেথান হচন্তথা� হবষয় হেি �থান্থা। 
এই সমেয়� মেে্ পরুুষেি� অহভেরথাে�� এক চতুর্্থাংশ ও মহিিথােি� অহভেরথাে�� এক পঞ্চমথাংশ �থান্থা সংক্থান্ত হেি। 
ইন্থা�হনউেজ� কহমউহনটি প্রহতহনহেেি� রনয়থা সথাক্থাৎকথাে� ও অন্থান্ সংস্থাগুেিথা বিথা�থা পহ�চথাহিত র্থাতথােি� সথাপ্থাহিক 
আেিথাচনথাচেক্ও �থান্থা হনেয় িহুচিন্তথা উেে এেসেে।

জ্থািথাহন কথােে� অভথাবই প্রেথান সমস্থা। রথা�থা �থান্থা হনেয় হচহন্তত, তথােি� মেে্ ৭২% জথাহনেয়েেন তথােি� কথােে রের্ষ্ট জ্থািথানী 
কথাে নথা র্থাকথা� সমস্থা �েয়েে এবং ২৬% এ� মেত পহ�বথা�েক �থান্থা কে� খথাওয়থােনথা� জন্ তথােি� �্থাস র্থাভ প্রেয়থাজন। 
মথানুষজন অহব�থাম বৃষ্টি� জন্ জঙ্েি কথাে আনেত ররেত পথা�েেন নথা এবং রসই সথাের্ কথাে এত রভজথা রর তথা জ্থািথাহন হিেসেব 
ব্থাবিথা� ক�থা রথােছে নথা। এেথাড়থাও মথানুষ জথাহনেয়েেন রর এ� আে� প্রহত মথােস ত্থাণ সংস্থাগুহি তথােি� কথাে হবত�ণ ক�ত। 
রসটথা এখন প্রহত ি ুমথােস হ�েয় িা থাহড়েয়েে, এবং তথা� পহ�মথাণও রের্ষ্ট নয়।

বৃষ্টি� জন্ আম�থা পথািথােড় িথাকহড় আনেত ররেত পথা�হে নথা। তথােথাড়থা, িথাকহড়ও রভজথা র্থােক। এই সব কথা�েণ 
আম�থা খবু কেষ্ট আহে। �থান্থা ক�থা� জন্ আমথােি� রের্ষ্ট জ্থািথাহন কথাে রনই। খথাবথা� �থান্থা ক�থা� জন্ আমথােি� 
জ্থািথাহন কথাে বথা �্থাস র্থােভ� প্রেয়থাজন।"

- পরুুষ, ক্থাম্প ৭

এই হবেলেষেণ� হভহত্ত িি ২৮রশ রম - ২০রশ জনু পর্ন্ত এহসএফ/হবহবহস 
হমহিয়থা অ্থাকশন তর্্েকে্রে সং�ৃিীত মতথামত। এই মতথামতগুহি 
হবেলেষণ কে� র�থাহিঙ্থা জনে�থাষ্ঠী� জথানথােনথা প্রেথান সমস্থাগুহি রবথাঝথা� 
রচষ্টথা ক�থা িেয়েে। ১, ৩, ৪, ৫, ৭, ১৩ এবং ১৪ নম্ব� ক্থােম্প� বথাহসন্থােি� 
রর্েক এই মতথামত সংগ্রি ক�থা িেয়েে।

ম�ষাট �তষা�ত

৫৩৫ ১১৯ ৪১৬

ররেিতু তর্্েক্রেগুহি পুষ্টিেক্রেগুহি� হনকেট অবহস্ত এবং পুষ্টি 
রক্রেগুহিেত মহিিথা�থাই রবশী রথাতথায়থাত কে�ন তথাই মতথামেত� রবশী� 
ভথা�ই (৪১৬টি) মহিিথা�থা জথাহনেয়েেন। 
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ক্থাম্প ৭-এ ত্থাণ (খথাবথাে�� পহ�মথাণ ও গুন�ত মথান, হবহভন্ কথাি্ 
িথা�থােনথা বথা সংগ্রি ক�েত নথা পথা�থা, ঠিকমত এনএফআই নথা পথাওয়থা 
এবং মথাহঝ�থা ত্থাণ ঠিকেথাক বণ্টন নথা ক�থা) আ� ক্থাম্প ১৩রত, 
পষু্টি� হেি প্রেথান উেবিে�� হবষয়, এেথাড়থা বথাহক সব ক্থােম্প �থান্থা 
হনেয় মথানুষ সবেচেয় রবহশ হচহন্তত হেি রথা� পে�ই হেি আ্য় ও 
পথাহন হনেয় আশংকথা। এটথা এখেনথা পহ�ষ্থা� নয় রর এই িটুি ক্থােম্প 
রকন জ্িথাহন কথাে হনেয় মথানুষজেন� উেবি� প্রথােথান্ পথায়হন।

সব ক্থােম্পই পরুুষেি� মেে্ হবিতীয় উেবিে�� হবষয় হেি রশল্থা� 
(১৯% অহভেরথা�), ররখথােন মহিিথােি� হচন্তথা� হবষয় হেি ত্থাণ 
(১৫% অহভেরথা�)। রশল্থা� হনেয় সমস্থাগুেিথা িি রেথাট জথায়�থা, 
হনম্থাণ সথামগ্রী� অভথাব, এবং বৃষ্টি� পথাহন ঘে� ঢুেক পথাহন জেম র্থাকথা। 
ত্থাণ সথামথাগ্রী� সমস্থাগুহি মিূত পর্থাপ্ খথাবথা� নথা পথাওয়থা সংক্থান্ত।

প�ু�াণরা�ােশ�ারপািন
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ক্যষাম্প অিুসষাঠর মরষানহঙ্ষাঠের প্রধষাি উঠবেগস�ূহ

২�থা জনু র�হিও হবতক্ অনুষ্থান 'রবতথা� সংিথাপ'-এ 
স্থানীয় বথাংিথােিশী জনে�থাষ্ঠী� র্থাতথা�থা প্রেথান আশংকথা 
হিেসেব রর হবষয়টি তুেি েে�েেন রসটি িি বত্মথােন 
তথা�থা আহর্্ক সংকেট� সম্ুখীন িেছেন। বয়স, হিঙ্ 
এবং রপশথা হনহব্েশেষ র্থাতথা�থা তথােি� জীহবকথা সংক্থান্ত 
রর হতনটি প্রেথান সমস্থা তুেি েে�েেন: নথাফ নিীেত মথাে 
ে�থা� হনেষেথাজ্থা (সীমথানথা রপহ�েয় মথানুেষ� আসথারথাওয়থা 
কমথােনথা� জন্); র�থাহিঙ্থা�থা খবু কম মজহু�েত হিন মজ�ু 
হিসথােব কথাজ ক�েেন, তথা�থা মেন কে� এই কথা�েণ স্থানীয় 
মথানুষ কথাজ পথােছেন নথা আ� দিহনক মজ�ুী� িথা� কেম 
রথােছে; এবং তথা�থা মেন ক�েেন রর, র�থাহিঙ্থা�থা জহম িখি 
ক�থায় স্থানীয় জনে�থাষ্ঠী� পেক্ কৃহষকথাজ এবং কথাে 
সংগ্রি ক�থা কঠিন িেয় উেেেে।

র্থাতথা�থা পহ�েবেশ� অবনহত, র�থাহিঙ্থােি� বিথা�থা অপ�থাে 
রবেড় রথাওয়থা� সেন্ি, হশক্থা� সমস্থা এবং র�থাহিঙ্থা�থা 
আক্মণ ক�েব বথা তথােি� রর্েক চুহ� ক�েব এই ভেয়� 
কর্থাও তুেি েে�েেন। স্থানীয় সংবথািপত্গুহিেতও 
এই িইু সম্প্রিথােয়� মেে্ বথাড়েত র্থাকথা উেত্তজনথা হনেয় 
প্রহতেবিন প্রকথাশ ক�থা িেয়েে।

র�থাহিঙ্থােি� আসথা� কথা�েণ আমথা� আয় কেম র�েে। আে�� অবস্থা� 
সথাের্ তুিনথা ক�েি রর কথােজ� জেন্ আহম ৫০০ টথাকথা আয় ক�তথাম, রসই 

একই কথােজ� জন্ এখন ২০০ টথাকথা পথাহছে। এটথা আমথা� জীবন খবু কঠিন কে� 
তুেিেে।”

- পরুুষ, বয়স ৪২, রটকনথাফ

আ়ে ক্র�শ ক�ঠত থষাকষা়ে স্ষািী়ে 
বষাংলষাঠেশী সম্প্রেষাঠ়ের �ঠধ্য 
অসঠন্তষার বষাড়ঠে

*�ণনথা� হভহ ত্ত ব্্থােকেট� হভত� উেলেখ ক�থা িেয়েে
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র�োহিঙ্ো জনগ�োষ্ঠী� মতোমত –

নবশ্ব শরণষাথথী নেবস ও প্রত্যষাবষাসি, �ষােকদ্রব্য, 
ভূন�ধ্বস ও স্ষািষান্তর এবং পষানি

নবশ্ব শরণষাথথী নেবস ও প্রত্যষাবত্ি

আম�থা জথানেত রপে�হে রর, আজ সব ক্থােম্প হবশ্ব শ�ণথার্থী হিবস পথাহিত িেছে। ও�থা (র�থাহিঙ্থা জনে�থাষ্ঠী) আমথােি�েক 
জথাহনেয়েে রর, সব মথানুষ [র�থাহিঙ্থা] রথা�থা হনেজেি� ঘ�বথাহড়, পহ�বথা�, জহম আ� আত্ীয়স্বজন িথাহ�েয়েেন তথা�থা এখথােন 

খবু কষ্টক� জীবন রথাপন ক�েেন। ওেি� হনেয় সকেি হচন্তথা ক�েে। ও�থা (হমহেি এবং পিরথাত্থায় অংশ গ্রিণকথা�ী�থা) জথাহনেয়েে 
রর এন.হভ.হস কথাি্ [মথায়থানমথা� স�কথাে�� জথাতীয় রথাচথাই পত্] রনেব নথা, ও�থা মথায়থানমথাে�� ক্থােম্প র্থাকেব নথা, ও�থা হনেজেি�েক 
বথাঙ্থাহি বেিও মথােন নথা। ওেি� [মথায়থানমথা� স�কথা�] স্বীকৃহত হিেত িেব রর আম�থা র�থাহিঙ্থা, আমথােি�েক হনেজেি� বসতহভটথায় 
এবং হনেজেি� রিেশ হফে� ররেত হিেত িেব। […]”

- পরুুষ, ৪৮, ক্থাম্প ১পহচিম

আম�থা রিেখহে িথাম্বথাহশয়থা বথাজথাে�� কথােে, অেনক রিথাক �থাস্থা� পথােশ িথােত ব্থানথা� এবং রপথা্থা� হনেয় িা থাহড়েয় হেি; 
ব্থানথাে� রিখথা হেি: 'বথাঙথাহি: নথা, র�থাহিঙ্থা: িা ্থা '। অবশ্, অেনক রপথা্থাে�� রিখথায় র�থাহিঙ্থা মথানুেষ�থা বেিেেন রর, তথা�থা 

মর্থািথা, হন�থাপত্তথা, এবং নথা�হ�কত্ব রপেত চথান। ও�থা আমথােি�েক এটথাও বেিেেন রর আজ হবশ্ব শ�ণথার্থী হিবস আ� হ�েয় রিেখ 
আসেত রর ও�থা হক ক�েে। র�থাহিঙ্থা মথানুষজন [...] খবু হচন্তথায় আেেন রর তথা�থা কেব, হকভথােব বথা আেিৌ মথায়থানমথাে� হফ�েত পথা�েব 
হকনথা। […]”

- পরুুষ, ৫৬, ক্থাম্প ১ পহচিম

 
হবশ্ব শ�ণথার্থী হিবস হনেয় আেিথাচনথায় মথায়থানমথাে� জন�েণ� নথা�হ�ক অহেকথা� এবং এই সংক্থান্ত অন্থান্ হবষয়গুেিথা জনে�থাষ্ঠী� 
মতথামেত রবহশ কে� উেে এেসেে। আ্য় গ্রিণকথা�ী হকেু র�থাহিঙ্থা জথাহনেয়েেন রর, তথা�থা জথাতীয় রথাচথাইপত্ (NVC) হনেত চথান নথা, কথা�ণ 
তথা�থা হনেজেি�েক বথাঙথাহি নয়, র�থাহিঙ্থা বেি মেন কে�ন রথােি� মথায়থানমথাে�� নথা�হ�ক হিসথােব স্বীকৃহত পথাওয়থা উহচৎ। জনে�থাষ্ঠী� একটথা 
অংশ আন্তজ্থাহতক প্রহতষ্থানগুেিথােক অনুে�থাে কে�েেন র�থাহিঙ্থােি� হন�থাপেি হফে� রথাওয়থা� ব্থাপথাে� মথায়থানমথা� স�কথা�েক আেিথাচনথা 
কে� রবথাঝথােত। বহু র�থাহিঙ্থা এই িতথাশথা এবং হন�থাশথাও ব্ক্ত কে�েেন রর আজ পর্ন্ত তথােি� হন�থাপেি মথায়থানমথাে� হফে� রথাওয়থা� 
ব্থাপথাে� রকথানও ইহতবথাচক বথা কথার্ক� পিেক্প গ্রিণ ক�থা িয়হন।

�ষােকদ্রব্য

আমথােি� রেেিেমেয়�থা ইয়থাবথা ট্থাবেিট [মথািক] রখেয় নষ্ট 
িেয় রথােছে।”

- পরুুষ, ৪৫, কুতুপথািং আ�.হস

ইয়থাবথা ব্বসথায়ী�থা অল্পবয়সী রেেিেমেয় আ� বথাচ্থােি� 
ইয়থাবথা� রনশথা ে�থােছে, এটথা ভীষণ খথা�থাপ ব্থাপথা�। আম�থা 

শুেনহে রর স�কথা� (বথাংিথােিেশ�) ইয়থাবথা ব্বসথায় জহড়ত ব্হক্তেি� 
গুহি ক�থা� হনেি্শ হিেয়েে, আম�থা খশুী রর আম�থা হন�থাপেি 
র্থাকেত পথা�ব।”

- পরুুষ, ৩০, কুতুপথািং আ�.হস

 
র�থাহিঙ্থােি� মেে্ হকেু মথানুষ জথাহনেয়েেন রর তথােি� কথােন এেসেে, 
ক্থােম্প� হকেু হকেশথা� এবং প্রথাপ্ বয়স্ক রিথাক ইয়থাবথা মথািক হনেছে। 
হকেু মথানুষ আে�থা জথাহনেয়েেন রর, তথা�থা এমনটথাও শুেনেেন মথািক 
ব্বসথায়ীেি� ে�থা� জন্ পহুিহশ িথানথায় কেয়কজন হন�ীি র�থাহিঙ্থাও 
মথা�থা র�েেন। সকেিই এই আশংকথা প্রকথাশ কে�েেন রর মথািক সংক্থান্ত 
সমস্থাগুহি সথাবেথােন পর্েবক্ণ এবং রমথাকথােবিথা নথা ক�থা িেি মথািক 
ব্বসথায়ী�থা অহত সিেজ ক্থােম্প� অসিথায় এবং অর্্ননহতকভথােব 
িবু্ি মথানুষেি� সেুরথা� রনেব। র�থাহিঙ্থা ক্থােম্প মথািক সমস্থা হনয়ন্ত্রণ 
ও শঙৃ্খিথা �ক্থা ক�থা� জন্ হকেু র�থাহিঙ্থা আইন শঙৃ্খিথা �ক্থাকথা�ীেি� 
সিথায়তথা রচেয়েেন।

এই হবেলেষণ ২০রশ রম রর্েক ৩০রশ জনু 
২০১৮ তথাহ�েখ� মেে্ ১৩ রর্েক ২০ জন 
ইন্থা�হনউেজ� কহমউহনটি প্রহতহনহে এবং 
একজন হফিব্থাক ম্থােনজথাে�� ই.টি.হস 
কথােনক্ট অ্থােপ� মথাে্েম সং�ৃিীত মতথামত 
এবং এহসএফ/হবহবহস হমহিয়থা অ্থাকশেন� 
তর্্ রকে্রে� মথাে্েম ২৮রশ রম রর্েক 
২০রশ জনু ২০১৮ তথাহ�েখ� মেে্ সং�ৃিীত 
মতথামেত� হভহত্তেত ক�থা িেয়েে। সব্েমথাট, 
১,০৬৩টি কের্থাপকর্ন হবেলেষণ কে� র�থাহিঙ্থা 
সম্প্রিথােয়� উেবি� ও প্রশ্নগুেিথা তুেি ে�থা 
িেয়েে।

ইন্ষারনিউজ
ম�ষাট �তষা�ত

৫২৮ ২৫৯ ২৬৯

এনসএফ / নবনবনস ন�নি়েষা অ্যষাকশি
ম�ষাট �তষা�ত

৫৩৫ ৪১৬ ১১৯
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হবহবহস হমহিয়থা অ্থাকশন, ইন্থা�হনউজ এবং ট্থান্সেিটস্ উইিথাউট বি্থাস্ হমহিতভথােব র�থাহিঙ্থা সংকেট 
ক্হতগ্রস্ জনসথােথা�েণ� কথাে রর্েক মতথামত সংগ্রি ক�থা এবং রসগুহি সংকহিত ক�থা� কথাজ ক�েে। 
এই সংহক্প্ প্রহতেবিনটি� উেদেশ্ িি হবহভন্ হবভথা�গুহিেক র�থাহিঙ্থা এবং আ্য়িথাতথা (বথাংিথােিশী) 
সম্প্রিথােয়� রর্েক পথাওয়থা হবহভন্ মতথামেত� একটি সংহক্প্ হবব�ণ রিওয়থা, রথােত তথা�থা জনে�থাষ্ঠীগুহি� 
চথাহিিথা এবং পেন্-অপেেন্� হবষয়টি হবেবচনথা কে� ত্থােণ� কথাজ আ�ও ভথােিথাভথােব পহ�কল্পনথা 
এবং বথাস্বথায়ন ক�েত পথাে�।

এই কথাজটি আই.ও.এম, জথাহতসংঘ অহভবথাসন সংস্থা� সিেরথাহ�তথায় সম্পন্ ক�থা িেছে এবং এটি� 
জন্ অর্্ সংস্থান কে�েে ইউেক হিপথাট্েমন্ ফ� ইন্থা�ন্থাশনথাি রিেভিপেমন্।

'রথা জথানথা জরুহ�' সম্পেক্ আপনথা� ররেকথােনথা মন্তব্, প্রশ্ন অর্বথা মতথামত, info@cxbfeedback.org 
ঠিকথানথায় ইেমইি কে� জথানথােত পথাে�ন।

পষানির অভষাব

আমথােি� ব্লেক সকেি� জন্ রের্ষ্ট পথাহন নথা র্থাকথায় আম�থা খবু কেষ্ট আহে। আমথােি� ব্লেক মথাত্ 
একটথাই নিকূপ আেে। আম�থা রের্ষ্ট পহ�মথােন খথাবথা� পথাহন পথাই নথা, ঠিকমেতথা র�থাসি ক�েত পথাহ� 

নথা, �থান্থাও ক�েত পথাহ� নথা। আম�থা বৃষ্টি� পথাহন েে� �থাখথা� জেন্ বৃষ্টি� অেপক্থা কহ�। রখন বৃষ্টি িয় নথা তখন 
আমথােি� খবু কষ্ট িয়। আপনথা�থা রহি এই ব্লেক একটথা নিকূেপ� বসথােত আমথােি� সথািথার্ কে�ন, তথািেি খবু 
ভথাি িয়।”

- মহিিথা, ২০, ক্থাম্প ১৮

পহ�ষ্থা� পথাহন� অভথােব আম�থা অেনক কষ্ট পথাহছে আ� আমথােি� ব্লেক রকথান নিকূপ রনই। পথাহন 
আনথা� জন্ আমথােি� সবসময় অন্ ক্থােম্প ররেত িয়। আমথােি� ব্লেক ১১০টি পহ�বথা� আেে। রখন 

আম�থা পথাহন আনেত অন্ ব্লেক রথাই, তখন রসই ব্লেক� বথাহসন্থা�থা আমথােি� উপ� রচা চথাহমহচ কে� এবং মথােঝ 
মথােঝ আমথােি� পথাহন হনেত রিয় নথা। আম�থা অেনকক্ণ িথাইেন অেপক্থা কহ�। আমথােি� কষ্ট িয়, তবুও আম�থা 
দের্্ েে� �থাহখ কথা�ণ আমথােি� পথাহন ি�কথা�। আমথােি� ব্লেক� মথাঝীেক জথাহনেয়হে, হতহন আমথােি� ব্লেক 
একটি নিকূপ বসথােনথা� রচষ্টথা ক�েেন। হকেু এন.হজ.ও আমথােি� বেিেে রর তথা�থা আমথােি� ব্লেক একটি 
নিকুপ বহসেয় রিেব, হকন্তু তথা�থা শুেু বেি কে� রিেব, হকন্তু তথা�থা হকেুই কে� নথা। আমথােি� ব্লেক� জন্ 
হকভথােব একটি নিকূপ রপেত পথাহ�?”

- মহিিথা, ২৬, ক্থাম্প ১ পবূ্

 
তর্্ রর্েক রিখথা র�েে রর ২০১৮ সথােি� মথাচ্ মথাস রর্েকই পথাহন হনেয় আশংকথা অব্থািত �েয়েে। এই আশংকথাগুহি� 
একটি অংশ িি পথাহন� উৎস অেনক িেূ� র্থাকথা এবং নিকূেপ� পথাহন শুহকেয় রথাওয়থা। জনে�থাষ্ঠী� হকেু মথানুষ 
বেিেেন রর মথাঝী ও এন.হজ.ও উভয়েকই বহুবথা� নিকূপ বসথােনথা� অনুে�থাে জথানথােনথা সে�ও রকথানও পিেক্প 
রনওয়থা িয়হন। আে�কটি আনুষহঙ্ক সমস্থা িেিথা, হকেু মথানুষ জথাহনেয়হেেিন রর, এক ব্লেক� বথাহসন্থা�থা অন্ 
ব্লেক� বথাহসন্থােি� সথাের্ পথাহন ভথা�থাভথাহ� ক�েত অহনছুেক।

ভূন�ধ্বস ও স্ষািষান্তর

আমথােি�েক অন্ জথায়�থায় [হন�থাপি জথায়�থায়] হনেয় রথাওয়থা িেব বিথা� পে� 
ি'ুমথাস রকেট র�েে। আজ পর্ন্ত, অন্ জথায়�থায় রথাওয়থা� ব্থাপথাে� আম�থা আ� 

রকথানও খব� পথাইহন। ইিথাহনং প্রচু� বৃষ্টি িেছে , আ� ভূহমধ্বস ও �থাে উপেড় পে� আমথা� 
বথাহড় রভেঙ্ র�েে। এখথােন আম�থা অেনক কেষ্ট �েয়হে, রত তথাড়থাতথাহড় সম্ভব এই জথায়�থা 
রর্েক অন্ রকথার্থাও ররেত চথাই। ওেি� বিনু, রত তথাড়থাতথাহড় সম্ভব আমথােি�েক অন্ 
জথায়�থায় র্থাকথা� ব্বস্থা ক�েত। আম�থা ভূহমধ্বেস� কথা�েণ এখথােন বসবথাস ক�েত 
ভীষণ ভয় পথাহছে।”

- পরুুষ, ৫০, ক্থাম্প ১ পহচিম

আম�থা শুেনহে রর বথািখুথািীেত হকেু ঘ� রভেঙ্ পেড়েে; আমথােি� ঘ� পথািথােড়� 
এেকবথাে� উপে�; তথাই পাথাচ হিন েে� টথানথা বৃষ্টি� কথা�েণ আমথােি� ঘ� রভেঙ্ 

র�েে। […] আম�থা জথাহন নথা তথা�থা আমথােি�েক রকথার্থায় সহ�েয় হনেয় রথােব। রহি তথা�থা 
আমথােি�েক অন্ জথায়�থায় হনেয় রথায়, তথািেি অসহুবেথা রনই। আমথােি� এখথােন ররমন 
বথাহড় [ররটথা রভেঙ্ র�েে] হেি, ঠিক রতমন বথাহড় হিেত িেব; তথািেিই শুেুমথাত্ আম�থা 
এখথান রর্েক নতুন জথায়�থায় রথাব।”

- পরুুষ, ৩২, ক্থাম্প ১ পহচিম

 
রফব্রুয়থাহ�� মথাঝথামথাহঝ রর্েক জনে�থাষ্ঠী� মতথামেত চ�ম আবিথাওয়থা জহনত ঘটনথাগুেিথা 
সম্পেক্ হবহভন্ আশংকথা উেে এেসেে। তের্্ ভূহমধ্বস এবং স্থানথান্ত� হনেয় আশংকথা বথা�বথা� 
ে�থা পেড়েে। হকেু ব্হক্ত অন্ত্ ররেত অহনছুেক িেিও অন্�থা হন�থাপি স্থােন সে� ররেত 
আগ্রিী। সং�ৃিীত মতথামত রর্েক রিখথা রথােছে রর জনে�থাষ্ঠী� একটথা অংশ স্পষ্টভথােব জথােনন 
নথা তথা�থা অন্ জথায়�থায় ররেত চথাইেি কথা� সথাের্ ররথা�থােরথা� ক�েবন। 

4


