
স্থানীয় সংবথাদপত্রে 
র�থাহিঙ্থা জরুহ� 
অবস্থা।
হবস্থাহ�ত পঞ্চম পষৃ্থায়

বমমী, ররেগহ�য়থান (“ইংত্�হজ”), হিজ�ী, বথাংলথা: 
র�থাহিঙ্থা�থা প্থাত্যহিক জীবত্ন রকথান ক্যথাত্লন্থা� 
ব্যবিথা� কত্�ন।
হবস্থাহ�ত হবিতীয় পষৃ্থায়

অংশরেিণকথা�ী�থা এই অনুষ্থাত্ন হবহিন্ন হবষত্য় হনত্য় তথাত্দ� আশঙ্থা প্কথাশ কত্�হিত্লন। স্থানীয় মথানুষজন প্ধথানত রে হবষয়গুহল 
তুত্ল ধত্�ত্িন:

 ˞ স�কথা� এবং উন্নয়ন সংস্থাগুহল আশ্রয়দথাতথা 
জনত্গথাষ্ঠীত্ক সথািথাে্য ক�থা� জন্য হক হক পদত্ষেপ 
হনত্য়ত্ি – অংশরেিণকথা�ী�থা মত্ন কত্�ন রে র�থাহিঙ্থা 
সংকত্ে� ফত্ল তথা�থাও িীষণিথাত্ব ষেহতরেস্ িত্য়ত্িন।

 ˞ মথানুষজত্ন� মত্ধ্য এই আশঙ্থা �ত্য়ত্ি রে ক্যথাম্পগুহলত্ত 
বথাংলথা িথাষথা রশখথাত্নথা িত্ল র�থাহিঙ্থাত্দ� পত্ষে ক্যথাম্প 
রিত়্ে মলূধথা�থা� জনত্্থাত্ত হমত্শ েথাওয়থা আ�ও সিজ 
িত্য় েথাত্ব।

 ˞ র�থাহিঙ্থা নথা�ীত্দ� সত্ঙ্ স্থানীয় পরুুষত্দ� হবত্য় িওয়থা� 
সম্থাবনথা হনত্য় মথানুষজন, হবত্শষত মহিলথা�থা দহুচিন্থায় 
আত্িন। 

 ˞ স্কু ল এবং কত্লত্জ� বহু িথারেিথারেী র�থাহিঙ্থা সংকত্ে 
সিথায়তথাকথা�ী এন.হজ.ও-গুহলত্ত কথাত্জ রেথাগ রদওয়থা� 
ফত্লও আশঙ্থা ততহ� িত্য়ত্ি। অংশরেিণকথা�ী�থা মত্ন 
ক�ত্িন রে এ� ফত্ল কক্সবথাজথাত্�� সথামহরেক হশষেথা 
ব্যবস্থা� উপ� রনহতবথাচক প্িথাব প়েত্ি এবং স�কথা� 
এই সমস্যথা� সমথাধথান ক�থা� জন্য হক পহ�কল্পনথা হনত্য়ত্ি 
তথা জথানত্ত রচত্য়ত্িন।

 ˞ তথাত্দ� মত্ত স্থানীয় এলথাকথায় পহ�বিত্ন� খ�চ 
অত্নকেথাই রবত়্ে রগত্ি।

র�োহিঙ্ো সংকট: আশ্রয়দোতো জনগ�োষ্ঠী� 
সগঙ্ তোগদ� সমস্ো, আশঙ্ো এবং তো� 
সমোধোন হনগয় আগ�োচনো

কক্সবথাজথাত্�� স�কথাহ� র�হিও সম্প্রচথা�কথা�ী বথাংলথাত্দশ 

রবতথা� প্হত মথাত্স জনত্গথাষ্ঠী� সত্ঙ্ আত্লথাচনথা সিথা� আত্য়থাজন 

ক�ত্ি েথাত্ত আশ্রয়দথাতথা জনত্গথাষ্ঠী স্থানীয় কম্মকত্ম থা এবং 

হবত্শষজ্ঞত্দ� প্শ্ন ক�থা� সতু্েথাগ পথান। সথাম্প্রহতক অনুষ্থানটি 

কক্সবথাজথা� শিত্� প্থায় ৪০ জন স্থানীয় মথানুষ হনত্য় র�কি্ম  ক�থা 

িত্য়হিল এবং ৩১রশ মথাচ্ম  সম্প্রচথা� ক�থা িত্য়ত্ি।

হবহবহস হমহিয়ো অ্োকশন, ইন্ো�হনউজ এবং ট্োন্সগ�টস্স উইদোউট বি্স োস্স হমহ�তভোগব র�োহিঙ্ো সংকগট ক্ষহতগ্রস্ত জনসোধো�গে� কোছ রেগক মতোমত সংগ্রি ক�ো এবং রসগুগ�ো 
সংকহ�ত ক�ো� কোজ ক�গছ। এই রছোট হ�গ�োট্সটি� উগদেশ্ ি� র�োহিঙ্ো এবং আশ্রয়দোতো (বোং�োগদশী) জনগ�োষ্ঠী রেগক �োওয়ো মতোমতগুহ�� সো�োংশ হবহভন্ন হবভো�গুহ�গক রদওয়ো 
যোগত তো�ো জনগ�োষ্ঠীগুগ�ো� চোহিদো এবং �ছন্দ-অ�ছগন্দ� হবষয়টি মোেোয় র�গে ত্োগে� কোজ আ�ও ভোগ�োভোগব �হ�কল্পনো এবং বোস্তবোয়ন ক�গত �োগ�। 

এই সংস্ক�গে রদয়ো তগে্� মগধ্ আগছ কক্সবোজোগ�� স্োনীয় সংবোদ�ত্গুহ�� প্রহতগবদগন উগে আসো মূ� হবষয়গুগ�ো; রসই সোগে রসই সমস্ত তে্ যো ক্ষহতগ্রস্ত মোনুষজনগদ� সোগে কেো 
বগ�, জনগ�োষ্ঠী� সোগে দ��ত আগ�োচনো কগ� এবং বোং�োগদশ রবতো� ও র�হিও নোগে ইউহনগসগে� সিোয়তোয় আগয়োহজত �োইভ র�হিও অনুষ্োগন রশ্রোতোগদ� রেোন কগ� জোনোগনো মতোমত 
রেগক সংগ্রি ক�ো িগয়গছ। 

এই কোজটি IOM, জোহতসংঘ অহভবোসন সংস্ো� সিগযোহ�তোয় সম্পন্ন ক�ো িগছে এবং এটি� অে্স সংস্োন ক�গছ ইউগক হি�োট্সগমন্ ে� ইন্ো�ন্োশনো� রিগভ��গমন্।

যা জানা 
জরুরি
মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামত্তর িুত্েটিন
ইসুযু ৩ × িুধিার, ১৮ এবরিে ২০১৮
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তোহ�গে� র�ো�কধাোধোয়: 
চো�টি হভন্ন ক্োগ�ন্ো� 

হনগয় কোজকম্স

র�থাহিঙ্থা�থা চথা�টি আলথাদথা আলথাদথা ক্যথাত্লন্থা� ব্যবিথা� কত্� েথা বত্ম মথান সিথায়তথা� কথাে্মকলথাত্প 
জনত্গথাষ্ঠী� সথাত্ে রেথাগথাত্েথাগ ক�থা� রষেত্রে অপ্ত্যথাহশত বথাধথা িত্য় দা থাহ়েত্য়ত্ি:

প্হতহদত্ন� কথাজকত্ম্ম বাংলা ক্যথাত্লন্থা� ব্যবিথা� ক�থা িয়, েথা আবিথাওয়থা এবং হবহিন্ন 
ঋতু হনত্য় আত্লথাচনথা� সমত্য়ও ব্যবহৃত িয়।

বথাংলথাত্দশ এবং মথায়থানমথাত্� প্শথাসহনক এবং দথাপ্তহ�ক কথাজকত্ম্ম গ্রেগরিযান 
(ইংরিরি) ক্যথাত্লন্থা� ব্যবিথা� ক�থা িয়। 

ধমমীয় িুটিিথােথা ও উৎসত্ব� রষেত্রে, আ� রসই সথাত্ে হবত্য়� সনদপত্রে� মত্তথা হকিু 
ধমমীয় নহেপত্রে ইসলথাহমক রিিিী (চথান্দ্র) ক্যথাত্লন্থা� ব্যবহৃত িয়। 

মথায়থানমথাত্� হকিু স�কথাহ� নহেপত্রে বর্মী ক্যথাত্লন্থা� ব্যবিথা� ক�থা িয়।

র�থাহিঙ্থাত্দ� সত্ঙ্ কথাে্মক�িথাত্ব রেথাগথাত্েথাগ ক�থা� জন্য তথা�থা হকিথাত্ব এই ক্যথাত্লন্থা�গুহল 
তথাত্দ� জনত্গথাষ্ঠী� মত্ধ্য ব্যবিথা� কত্�ন তথা জথানথা গুরুত্বপণূ্ম। 

েহদও বহু র�থাহিঙ্থাই ইংত্�হজ ক্যথাত্লন্থা� পত়্ে বুঝত্ত এবং ব্যবিথা� ক�ত্ত পথাত্�ন হকন্তু 
প্থাত্যহিক জীবত্ন এবং ধমমীয় কথাজকত্ম্ম� রষেত্রে তথা�থা বথাংলথা বথা হিজ�ী ক্যথাত্লন্থা� ব্যবিথাত্�ই 
রবহশ স্থাচ্ছন্দ রবথাধ কত্�ন। রেত্িতু এই চথা�টি ক্যথাত্লন্থাত্�� হদনষেণ রমত্ল নথা তথাই অবস্থা 
আ�ও জটিল িত্য় উত্েত্ি। উদথাি�ণ হিত্সত্ব বলথা েথায়: বথাংলথা ক্যথাত্লন্থাত্�� তবশথাখ মথাস 
ইংত্�হজ এহপ্ল মথাত্স� মথাঝথামথাহঝ এবং হিজ�ী� �জব মথাত্স� রশত্ষ� হদত্ক শুরু িয়। তথাই 
‘আম�থা মথাত্স� রশত্ষ খথাবথা� হবত�ণ ক�ব’ – এমন একেথা সিজ কেথাও অত্যন্ হবভ্থাহন্ক� 
িত্ত পথাত্�। 

নীত্চ রদয়থা সথামথাহজক-িথাষথাগত তে্য এবং হবত্লেষত্ণ� সরূে িল হলঙ্, 

িথাষথা এবং বয়ত্স� হিত্হতত্ত গঠিত হবহিন্ন দলগত আত্লথাচনথা এবং 

রসই সথাত্ে মথাে পে্মথাত্য় অনুসন্থান কত্� এবং নহেপরে হবত্লেষণ কত্� 

পথাওয়থা তে্য। 
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এেথা মত্ন �থাখথা জরুহ� রে হকিু বথাংলথা মথাত্স� নথাম চথােগাথাইয়থা এবং র�থাহিঙ্থা িথাষথািথাষীত্দ� 
ব্যবহৃত নথাত্ম� রেত্ক অত্নকেথাই আলথাদথা। এিথা়েথাও চথােগাথাইয়থা ও র�থাহিঙ্থা িথাষথায় মথাত্স� 
নথামগুহল এক মত্ন িত্লও রসগুহল� উচ্থা�ণ হিন্ন। 

বথাংলথা ক্যথাত্লন্থাত্� মথাস

বাংলা চাটগাাইযা গ্িারিঙ্া ইংরিরি ক্ারলন্ারি 
সর্যকাল

তবশথাখ বইত্শখ বইশথাক এহপ্ল-রম

তজ্যষ্ রজ� রজে রম - জনু

আষথাঢ় আষথাঢ় আষথাঢ় জনু - জলুথাই

শ্রথাবণ শওন রশথান জলুথাই - অগথাস্ট

িথাদ্র িথাত্দথা িথাত্দথা অগথাস্ট - রসত্টেম্ব�

আহবিন আহশন আহশন রসত্টেম্ব� - অত্্থাব�

কথাহত্ম ক িথাহত িথাহত অত্্থাব� – নত্িম্ব�

অরেিথায়ণ অন অন নত্িম্ব� – হিত্সম্ব�

রপৌষ ফুষ ফুষ হিত্সম্ব� - জথানুয়থাহ�

মথাঘ মথাগ মথাগ জথানুয়থাহ� - রফব্রুয়থাহ�

ফথাল্গুন ফন ফন রফব্রুয়থাহ� – মথাচ্ম

তচরে সইত সইত মথাচ্ম  – এহপ্ল

সংস্ককৃ হত এবং ক্োগ�ন্ো�

আবিথাওয়থা, তথা� সত্ঙ্ েুক্ত সথামথাহজক-সথাংস্কৃ হতক প্েথা 
এবং স্থাস্্য সংক্থান্ হবষয়গুহল বথাংলথা ক্যথাত্লন্থাত্�� 
সত্ঙ্ ওতত্প্থাতিথাত্ব জহ়েত। র�থাহিঙ্থা এবং চথােগাথাইয়থা 
িথাষথািথাষী মথানুষজন আবিথাওয়থা� গহতপ্কৃহতত্ক 
প্কথাশ ক�ত্ত রসই বথাংলথা মথাত্স� নথাম ব্যবিথা� কত্�ন 
রে বথাংলথা মথাত্স (বথা মথাসগুহলত্ত) রসই গুহল িত্ত রদখথা 
েথায়। এই হবষয়টি বহু রমৌসহুম রলথাকজ হচহকৎসথা এবং 
র�থাহিঙ্থাত্দ� স্থানীয় প্বথাত্দ প্হতফহলত িয়। রেমন:

রশথান’� রজথাত্� ধন বথাত়্ে

শ্রোবে মোগস� বৃষ্টি সমৃহধি হনগয় আগস

িথাত্দথা মথাসত কুহন� ফল অ

ভোদ্র মোগস কুকু� �ো�� িগয় যোয় 
(জ�োতঙ্ র�ো� সম্পহক্স ত)

মথাঘ মথাসত বথাঘ গুজত্�

মোঘ মোগস� শীগত বোঘও কা োগ�

চথােগাথাইয়থা িথাষথািথাষী�থাও বথাংলথা ক্যথাত্লন্থা� ব্যবিথা� 
কত্�ন এবং র�থাহিঙ্থা ও চথােগাথাইয়থা িথাষথািথাষী, উিয়ই 
মথাসগুহল� রে নথাম ব্যবিথা� কত্�ন তথা� উৎপত্হত 
বথাংলথা িথাষথা� মথাধ্যত্ম সংস্কৃ ত রেত্ক িত্য়ত্ি। এই 
দটুি জনত্গথাষ্ঠী হকিথাত্ব বি�, হবত্শষত ঋতু এবং 
আবিথাওয়থা� গহতপ্কৃহত অনুস�ণ কত্�ন তথা উিয় 
রগথাষ্ঠী� মথানুষত্দ� ব্যবহৃত এই ক্যথাত্লন্থা� রেত্ক রবথাঝথা 
েথায়।  

মোে �য্সোগয় কোগজ� রক্ষগত্ এ� তোৎ�য্স হক?

মথানহবক সিথায়তথা কমমী�থা তথাত্দ� পহ�কল্পনথা ইংত্�হজ 
ক্যথাত্লন্থা� অনুসথাত্� ক�ত্লও জনত্গথাষ্ঠী� সথাত্ে কথাজ 
ক�থা� সময় তথাত্দ� রসেথা ব্যবিথা� নথা ক�থাই িথাত্লথা। সম্ব 
িত্ল তথাহ�খগুত্লথা বথাংলথা বথা হিজ�ীত্ত বলথাই রশ্রয়। 

জনত্গথাষ্ঠী� সদস্য�থা হবহিন্ন হবষত্য় কেথা বলথা� সমত্য় 
হবহিন্ন ক্যথাত্লন্থা� ব্যবিথা� ক�ত্ত পথাত্�ন। মহিলথা�থা ও 
বৃদ্ধ-বৃদ্ধথা�থা সথাধথা�ণত হিজ�ী বথা বথাংলথা তথাহ�খ ব্যবিথা� 
কত্�ন এবং পরুুষ�থা বথা অত্পষেথাকৃত হশহষেত মথানুষজন 
সথাধথা�ণত চথা�টি ক্যথাত্লন্থা�ই ব্যবিথা� ক�ত্ত পথাত্�ন। 

রেমন রম মথাত্স� মথাঝথামথাহঝ সমত্য় েখন প্চণ্ড গ�ম 
শুরু িয় রসই সময়েথাত্ত হিজ�ীত্ত �মজথান মথাস শুরু 
িয়। আবিথাওয়থা হনত্য় কেথা বলথা� সময় জনত্গথাষ্ঠী� 
মথানুষজন অত্যহধক গ�ত্ম� কথা�ত্ণ িওয়থা সমস্যথাগুহল 
(রেমন গ�ত্ম� কথা�ত্ণ িওয়থা র�থাগ) হনত্য় আত্লথাচনথা� 
সমত্য় বথাংলথা মথাস তজ্যষ্ (বথাংলথা), রজ� (চথােগাথাইয়থা) 
বথা রজে (র�থাহিঙ্থা) ব্যবিথা� ক�ত্ত পথাত্�ন হকন্তু র�থাজথা 
�থাখথা� হবহিন্ন সমস্যথা হনত্য় আত্লথাচনথা� সময় তথা�থা িয়ত্তথা 
�মজথান (হিজ�ী ক্যথাত্লন্থা�) ব্যবিথা� ক�ত্বন। 

তথাই হবভ্থাহন্ ততহ� িত্ত পথাত্� এমন রকথানও হদনষেণ 
উত্লেখ ক�থা� সময় রকথান ক্যথাত্লন্থা� ব্যবিথা� ক�থা িত্চ্ছ 
তথা স্পষ্টিথাত্ব উত্লেখ ক�থা অত্যন্ গুরুত্বপণূ্ম।

তোহ�গে� র�ো�কধাোধোয়:
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গত দইু সপ্তথাত্ি র�থাহিঙ্থা জনত্গথাষ্ঠী রশ্রথাতথা আত্লথাচনথা দত্ল� রেত্ক পথাওয়থা মতথামত রেত্ক 
জথানথা রগত্ি রে র�থাহিঙ্থা�থা আসন্ন চ�ম আবিথাওয়থা হনত্য় এখত্নথা দহুচিন্থায় আত্িন। গি্ম বতী 
মহিলথাত্দ� স্থাস্্য এবং পষু্টি� চথাহিদথা প�ূত্ণ� রষেত্রে হকিু নতুন আশঙ্থা� কেথাও জথানথা রগত্ি। 

চ�ম আবিোওয়ো আসন্ন িওয়ো� সোগে সোগে �হ�ছেন্নতো এবং র�ো� 
হনগয় আশঙ্ো বোড়গছ

আসন্ন গ�মকথাত্ল� প্িথাব হনত্য় র�থাহিঙ্থা জনত্গথাষ্ঠী এখত্নথা আশঙ্থায় �ত্য়ত্িন। 
এ জনত্গথাষ্ঠী� মথানুষজন জথাত্নন রে আসন্ন গ�মকথাত্ল প্চু� পহ�মথাত্ণ ঘথাম িয়। 
তথা�থা প্হতহদন জথামথাকথাপ়ে বদলথাত্ত এবং কথাচত্ত পথা�ত্বন নথা এবং ঘথাত্ম রিজথা 
জথামথায় অস্থাস্্যক�িথাত্ব হদন কথােথাত্ত িত্ব রসই হনত্য় দহুচিন্থায় আত্িন। হকিু মথানুষ 
ঘথাত্ম রিজথা জথামথাকথাপ়ে রেত্ক রিা থায়থাত্চ চম্মত্�থাগ িওয়থা� আশঙ্থা ক�ত্িন; তথা�থা 
দহুচিন্থায় আত্িন রে স্পত্শ্ম� মথাধ্যত্ম এই র�থাগগুত্লথা অত্যন্ দ্রুত িহ়েত্য় প়েত্ব।

স্োস্্ রকন্দ্র এবং �ুষ্টিক� েোবোগ�� চোহিদো

র�থাহিঙ্থা জনত্গথাষ্ঠী� মথানুষজন মত্ন ক�ত্িন রে ক্যথাত্ম্প জন্ম রনয়থা হশশু� সংখ্যথা 
সম্প্রহত বৃহদ্ধ রপত্য়ত্ি। এিথা়েথাও জনত্গথাষ্ঠী� মথানুষজন লষে্য কত্�ত্িন রে বত্ম মথাত্ন 
বহু মহিলথা গি্ম বতী �ত্য়ত্িন এবং তথাত্দ� বথা়েহত হচহকৎসথা রসবথা� প্ত্য়থাজন। 
মথানুষজত্ন� এেথাও মত্ন িত্চ্ছ রে গি্ম বতী মহিলথা�থা পষু্টিক� খথাবথা� পথাত্চ্ছন নথা। 
তথা�থা গি্ম বতী মহিলথাত্দ� এবং জনত্গথাষ্ঠী� বথাচ্থাত্দ� পষু্টি� গুরুত্ব তুত্ল ধত্�ত্িন; 
এবং মত্ন ক�ত্িন রে এখন রে সমস্ রেথাণ সথামরেী হবত�ণ ক�থা িত্চ্ছ তথাত্ত েত্েষ্ট 
পহ�মথাত্ণ পষু্টিক� খথাবথা� রদয়থা িত্চ্ছ নথা। তথা�থা আ�ও পষু্টিক� খথাবথাত্�� জন্য 
অনুত্�থাধ জথাহনত্য়ত্িন েথাত্ত গি্ম বতী মহিলথাত্দ� পষু্টি� চথাহিদথা প�ূণ ক�থা েথায়।

িহলিউ.এফ.হপ আমথাত্দ� চথাল, িথাল আ� অন্যথান্য হজহনসপরে রদয়। হকন্তু 
আম�থা শথাকসবহজ� মত্তথা রকথানও পষু্টিক� খথাবথা� পথাহচ্ছ নথা েথা গি্ম বতী 
মহিলথাত্দ� খথাওয়থা প্ত্য়থাজন।”

(মহিলথা, বথালখুথাহল ক্যথাম্প)

আমথাত্দ� কথাত্ি রকথানও বথা়েহত জথামথাকথাপ়ে রনই। আম�থা র�থাত্দ-জত্ল একই 
জথামথা পত়্ে কথােথাহচ্ছ। হনয়হমত জথামথাকথাপ়ে বদলথাত্ত পথাহ� নথা বত্ল ঘথাম িত্ল 
পতু্�থা গথা চুলকথায়। এই কথা�ত্ণ আমথাত্দ� নথানথান ধ�ত্ন� চম্মত্�থাগ িত্চ্ছ।”

(মহিলথা, বথালখুথাহল ক্যথাম্প) 

র�োহিঙ্োগদ� চ�ম আবিোওয়ো� 
জন্ প্রস্তুহত এবং �ুষ্টিক� েোবো� 

সম্পগক্স  তগে্� প্রগয়োজন
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হবষয় হবষয়টি কতবো� 
উগলেে ক�ো িগয়গছ

র�থাহিঙ্থাত্দ� আগমন এবং প্ত্যথাবথাসন ২১

র�থাহিঙ্থাত্দ� ক�থা অপ�থাধ ২১

পহ�ত্বশ এবং অে্মননহতক অবনহত ১৯

র�থাহিঙ্থাত্দ� বথাত্য়থাত্মট্রিক হনবন্ন ৬

রেথাণ হবত�ত্ণ অব্যবস্থা ৬

আশ্রয়দথাতথা জনত্গথাষ্ঠীত্ক সথািথাে্য 
ক�থা� জন্য রনয়থা পদত্ষেপ

৪

র�থাত্গ� প্থাদিু্ম থাব এবং স্থাস্্য রসবথা� অিথাব ৪

এন.হজ.ও-রদ� জন্য স�কথাত্�� 
জথাহ� ক�থা হনত্দ্মশথাবলী

৪

পথাহকস্থাহন নথাগহ�কত্দ� র�থাহিঙ্থাত্দ� 
মত্ধ্য েথাকথা হবত�ণ

৩

এন.হজ.ও-গুহল� মত্ধ্য দনুমীহত ৩

উপত্�� সংহষেপ্ত প্হতত্বদত্ন� জন্য রে সংবথাদপরেগুহল ব্যবহৃত িত্য়ত্ি –

তদহনক আজত্ক� কক্সবথাজথা�, তদহনক গণসংত্েথাগ, তদহনক সকথাত্ল� 
কক্সবথাজথা�, তদহনক তদনহন্দন, তদহনক ইনথানী, তদহনক রূপসী রেথাম, তদহনক 
রুপথালী তসকত, তদহনক সমদু্রকণ্ঠ, তদহনক কক্সবথাজথা� ৭১, তদহনক আপন 
কণ্ঠ, তদহনক আজত্ক� রদশহবত্দশ, তদহনক বকখথাহল, তদহনক হিমিহ়ে, 
তদহনক সথাগ� রদশ, তদহনক আমথাত্দ� কক্সবথাজথা�, তদহনক কক্সবথাজথা�, 
তদহনক রূপসী বথাংলথা, তদহনক তসকত, তদহনক কক্সবথাজথা� বথাণী। 

২১-২৬ মথাত্চ্ম � মত্ধ্য কক্সবথাজথাত্�� ১৯টি তদহনক সংবথাদপরে 
এক নজত্� হবত্লেষণ কত্� জথানথা রগত্ি রে স্থানীয় মথানুষজন 
রে হবষয়গুহল হনত্য় আশঙ্থায় আত্িন তথা� মত্ধ্য প্ধথান িল 
প্ত্যথাবথাসন। রমথাে আেটি সংবথাদপত্রে বথাংলথাত্দশ-মথায়থানমথা� 
সীমথান্ ব�থাব� মথায়থানমথাত্�� রব়েথা রদওয়থা, বথাঙ্থা� ততহ� ক�থা 
এবং ল্যথান্মথাইন �থাখথা� খব� হশত্�থানথাত্ম এত্সত্ি। হকিু 
সংবথাদপত্রে ওয়থাহশংেন রপথাত্স্ট� সরূে উত্লেখ কত্� বলথা িত্য়ত্ি 
রে সীমথান্ এলথাকথায় মথায়থানমথাত্�� সথাম্প্রহতক গহতহবহধ এই 
দইু প্হতত্বশী রদত্শ� সম্পত্ক্ম  অবনহত ঘেথাত্ত পথাত্�। পাথাচটি 
সংবথাদপত্রে প্হতত্বদন প্কথাহশত িত্য়ত্ি রে র�থাহিঙ্থা মথানুষজন 
জথাহনত্য়ত্িন রে বত্ম মথান পহ�হস্হতত্ত তথাত্দ� পত্ষে মথায়থানমথাত্� 
হফত্� েথাওয়থা সম্ব িত্ব নথা।

হবত্লেষণ ক�থা� তথাহ�খগুহলত্ত স্থানীয় সংবথাদপত্রে শীষ্ম 
সংবথাদগুহল� মত্ধ্য একটি হিল অপ�থাধ। আেটি স্থানীয় সংবথাদ 
সংস্থা একটি হবহবহস তদন্ সম্পত্ক্ম  প্হতত্বদন প্কথাশ কত্�হিল 
েথাত্ত দথাবী ক�থা িত্য়হিল রে হবত্দশী�থা রেৌন উত্দেত্শ্য কমবয়সী 
র�থাহিঙ্থা নথা�ীত্দ� ব্যবিথা� ক�ত্ি। এিথা়েথাও সথাতটি স্থানীয় 
সংবথাদপত্রে পাথাচ জন র�থাহিঙ্থা পরুুত্ষ� িুহ�সি ররেপ্তথা� িওয়থা� 
খব� প্কথাশ ক�থা িত্য়ত্ি। পাথাচটি সংবথাদ সংস্থা খবত্� প্কথাশ 
কত্�ত্ি রে ে্মথাহপি অ্যথাকশন ব্যথােথাহলয়ন উহখয়থা� মধু�চ়েথা 
ক্যথাম্প রেত্ক প্চু� পহ�মথাত্ণ চথাল, িথাল ও কম্বত্ল� মত্তথা 
রেথাণসথামরেী বথাত্জয়থাপ্ত কত্�ত্ি।

রসই সথাত্ে র�থাহিঙ্থা পহ�হস্হত� জটিলতথা হনত্য় চীনথা �থাষ্ট্রদতূ্ত� 
মন্ব্যও সংবথাদপরেগুহল� হশত্�থানথাত্ম এত্সত্ি, েথা� মত্ধ্য িয়টি 
সংবথাদপত্রে� প্হতত্বদত্ন প্ত্যথাবথাসন প্হক্য়থায় চীত্ন� সহক্য় 
িূহমকথা রনওয়থা� ইচ্ছথা প্কথাত্শ� হবষয়টি উত্ে এত্সত্ি। 

হতনটি সংবথাদপত্রে মথায়থানমথাত্�� �থাষ্ট্রপহত� পদত্যথাত্গ� কথা�ত্ণ 
মথায়থানমথাত্� রে �থাজননহতক অহস্�তথা রদখথা হদত্য়ত্ি এবং তথা� 
ফত্ল সম্থাব্য প্ত্যথাবথাসন প্হক্য়থা হবহনিত িওয়থা� আশঙ্থা সম্পত্ক্ম  
সংবথাদ প্কথাশ ক�থা িত্য়ত্ি। হতনটি সংবথাদপত্রে হবত্শষিথাত্ব 
উত্লেখ ক�থা িত্য়ত্ি রে র�থাহিঙ্থা জনত্গথাষ্ঠী� মথানুষজনও এই 
হবষয়গুহল হনত্য় আশঙ্থায় আত্িন।

এিথা়েথাও স্থানীয় সংবথাদপরেগুহলত্ত আশ্রয়দথাতথা জনত্গথাষ্ঠী� 
হবহিন্ন সমস্যথা সম্পত্ক্ম  খব� প্কথাশ ক�থা অব্যথািত হিল। িয়টি 
সংবথাদপত্রে র�থাহিঙ্থাত্দ� আসথা� কথা�ত্ণ স্থানীয় মথানুষজত্ন� 
দদু্মশথা সম্পত্ক্ম  প্হতত্বদন িথাপথা িত্য়ত্ি এবং দথাবী ক�থা িত্য়ত্ি 
রে এই পহ�হস্হত� সথাত্ে স্থানীয় মথানুষজত্ন� মথাহনত্য় রনয়থা েত 
কষ্টক� িত্য় উেত্ি, গৃিিথা�থা র�থাহিঙ্থাত্দ� প্হত সমত্বদনথা ততই 
কমত্ি। প্হতত্বদত্ন বলথা িত্য়ত্ি রে স্থানীয় মথানুষজন মত্ন 
ক�ত্িন রে মথানহবক সিথায়তথা সংস্থাগুহল তথাত্দ� হদত্ক খবু কম 
বথা এত্কবথাত্�ই নজ� হদত্চ্ছ নথা।

হতনটি স্থানীয় সংবথাদপত্রে পথাহন� হবষত্য় খব� হশত্�থানথাত্ম 
এত্সত্ি েথাত্ত দথাবী ক�থা িত্য়ত্ি রে র�থাহিঙ্থা জনত্গথাষ্ঠী প্হতহদন 
১৬ হমহলয়ন হলেথা� পথাহন খ�চ ক�ত্ি এবং রসই অঞ্চত্ল পথাহন� 
অিথাব ক্মশ বথা়েত্ি। 

প্হতত্বদত্ন এেথাও দথাবী ক�থা িত্য়ত্ি রে মথানুষজন আসন্ন গ�ম 
ও শুষ্ক ঋতু হনত্য় দহুচিন্থায় আত্িন। হতনটি স্থানীয় সংবথাদপত্রে 
আসন্ন গ�মকথাল এবং বষ্মথা হনত্য় র�থাহিঙ্থা জনত্গথাষ্ঠী� মত্ধ্য রে 
আশঙ্থা �ত্য়ত্ি রসই সম্পত্ক্ম  খব� প্কথাশ ক�থা িত্য়ত্ি। হতনটি 
সংবথাদপত্রে এই প্হতত্বদন রদয়থা িত্য়ত্ি রে হকিু র�থাহিঙ্থা দথাবী 
কত্�ত্িন রে কত্য়কজন পথাহকস্থাহন রমৌলহব (উত্লমথা) �থাত্ত 
রগথাপত্ন কুতুপথালং ক্যথাত্ম্প েথাকথা হবত�ণ ক�ত্িন। প্হতত্বদত্ন 
বলথা িত্য়ত্ি রে হকিু স্থানীয় রনতথা (মথাহঝ এই ব্যথাপথাত্� জহ়েত 
আত্িন এবং এই ধ�ত্ন� ঘেনথা হদত্ন হদত্ন রবত়্ে চত্লত্ি।

সংবাদপররেি 
পর্ারলাচনাি 
সংরষিপ্ত প্ররিরবদন
২১রশ রেগক ২৬রশ মোচ্স  ২০১৮
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