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িমযাজ ও িংস্কৃ বত�ত 
িংম্কযাচ এিং স্যাস্্িম্মত 
উপকরম্ের অভযাি

ররযাবিঙ্যা বকম্�যারীম্ের ক্যাম্পে রযাকযাকযালীন যখন প্ররমিযার মযাবিক* 
িয় তখন তযাম্ের রিই িি কম্�যার বনয়মকযানুন রমম্ন চলম্ত িলযা 
িয় যযা তযাম্ের জনম্�যাষ্ঠী মযায়যানমযাম্র রমম্ন চলত - প্ররম মযাবিক 
চলযাকযালীন তযাম্ের ল্যাট্রিন ি্িিযার করযা ছযাডযা িযাবডর িযাইম্র 
রযম্ত রেওয়যা িয় নযা। আর যখন তযারযা িযাইম্র যযায় তখম্নযা তযাম্ের 
রচযাখ বনচু কম্র রযাখম্ত িয়, ছযাতযা ি্িিযার করম্ত িয় এিং রকযানও 
রলযািযার বজবনি িযাম্র রযাখম্ত িয়। তযারযা এই িি বনয়ম রমম্ন চম্ল 
রযন  তযাম্ের উপর বজন** ভর নযা কম্র (বজম্নযার অম্িযার) িযা বজম্নর 
খযারযাপ নজর নযা লযাম্�। এছযাডযাও িযাধযারেত তযাম্ের পবরিযার এই 
িমম্য় তযাম্ের বনবে্থ ষ্ট বকছু খযািযার রখম্ত িযারে কম্র রযমন লিে, 
রিনু, রপঁয়যাজ, আম, রিগুন এিং বচংবডর মম্তযা বকছু মযাছ। 

বকছু নযারী জযাবনম্য়ম্ছন রয, িযাংলযাম্েম্� আিযার পম্র এনবজও-র 
তরফ ররম্ক তযাম্ের ি্যাবনটযাবর প্যাড এিং িযারিযার ি্িিযার করযা 
যযায় এমন কযাপড রেওয়যা িম্য়বছল। বকন্তু তযারযা িম্লম্ছন রয এখন 
আর এই বজবনিগুম্লযা রেওয়যা িম্ছে নযা। তযাই বকছু নযারী এনবজও-র 
ররম্ক আম্� রয কযাপড রপম্য়বছম্লন, রিই পরুম্নযা কযাপড ি্িিযার 
করম্ছন আর িযাবকরযা তযাম্ের পরুম্নযা রপযা�যাক ররম্ক কযাপড রকম্ট 
বনম্য় ি্িিযার করম্ছন। িহু নযারী জযাবনম্য়ম্ছন রয, মযাবিম্কর 
বজবনিপম্রের অভযাম্ি তযাম্ের চলযাম্ফরযা করযা কঠিন িম্য় উম্�ম্ছ 

* ররযাবিঙ্যা ভযাষযায় মযাবিকম্ক 'িযাইজ' িলযা িয়, বকন্তু রলযাকজম্নর উপবস্বতম্ত এম্ক র�যািল িলযা ভযাল।
** অবতপ্রযাকৃবতক জীি যযাম্ত মিুলমযাম্নরযা বিশ্যাি কম্রন।

এিং এর ফম্ল চম্থম্রযা� িম্ছে, বিম্�ষত কযাপড ঠিকমম্তযা 
ধুম্য় নযা শুকযাম্নযার ফম্ল।

পরুম্নযা কযাপড ি্িিযার করম্ল আমযাম্ের 
চম্থম্রযা� িয়।"

- নযারী, ১৮, ক্যাপে ১ পবচিম

রযম্িতু িহু নযারীর কযাম্ছ মযাবিম্কর িময় র�যাপনীয়তযা ও আব্রু 
িজযায় রযাখযা অত্ন্ত জরুবর তযাই অম্নক নযারীই িম্লম্ছন রয তযাম্ের 
এমন জযায়�যায় কযাপড কযাচম্ত এিং শুকযাম্ত িয় রযখযাম্ন িযাধযারেত 
মযানুষজন যযায়নযা। নযারীরযা মম্ন কম্রন তযাম্ের পযাপ লযা�ম্ি যবে 
রছম্লরযা ওই কযাপড রেখম্ত পযায়। রযখযাম্ন রতমন জযায়�যা রনই 
রিখযাম্ন নযারীরযা এই বজবনিগুম্লযা ল্যাট্রিম্ন রফম্ল বেম্ছেন িযা 
রিগুম্লযা পুঁম্ত রফলম্ছন যযাম্ত রিগুম্লযা রেখযা নযা যযায়। মযাবিম্কর 
কযাপড ল্যাট্রিম্ন রফলযা রিগুম্লযা িুম্জ যযাওয়যার একটযা কযারে িম্ত 
পযাম্র।

মযাবিম্কর িময় কী কী স্যাস্্ রিিযা পযাওয়যা যযায় রিই িপেম্ক্থ  
ররযাবিঙ্যা নযারীরযা বিম্�ষ বকছু জযাম্নন নযা। মযাবিম্কর িময় নযারীম্ের 
রকযামম্র িযা রপম্ট ি্রযা িম্ল তযাম্ের রকউ রকউ এনবজও িযািপযাতযাম্ল 

িরূে: ২০১৮ িযাম্লর জলুযাই মযাম্ি বিবিবি বমবডয়যা অ্যাক�ন 
এিং ইন্যারবনউম্জর রনওয়যা ক্যাপে ১ই, ১ডবলিউ, ২, ৭, ৯, ১০, 
১৩ এিং ২৬-এ পরুুষ ও নযারীম্ের িযাক্যাৎকযার এিং একটি 
রফযাকযাি েম্ল আম্লযাচনযা।
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ি্রযার ওষধু বনম্ত যযান, বকন্তু অম্নম্কই মম্ন কম্রন মযাবিক একটযা 
স্যাভযাবিক ি্যাপযার এিং এর জন্ ডযাক্যাম্রর কযাম্ছ যযাওয়যার প্রম্য়যাজন 
রনই। বকছু নযারী জযাবনম্য়ম্ছন রয তযাম্ের ডযাক্যাম্রর কযাম্ছ যযাওয়যার 
িযামর্থ্ রযাকম্লও তযারযা ি্রযা িম্ল রকযানও রমৌলবির*** ররম্ক পযাবন 
পডযা**** এম্ন খযান। 

নযারীরযা জযাবনম্য়ম্ছন রয ি্রযার ওষমু্ধর েরকযার নযা িম্ল তযারযা 
িযাধযারেত মযাবিক বনম্য় স্যামীম্ের িযাম্র আম্লযাচনযা কম্রন নযা। 
রমম্য়রযাও জযাবনম্য়ম্ছ রয তযারযা কখম্নযাই মযাবিক বনম্য় তযাম্ের 
িযািযাম্ের িযাম্র রকযানও আম্লযাচনযা কম্র নযা। এরফম্ল পরুুষরযা জযাম্ন 

*** ধমমীয় বিবিজন।
**** রকযারযাম্নর বকছু আয়যাত পডযার পম্র পযাবনম্ত ফঁু রেওয়যা িয়।

নযা ক্যাম্পের নযারীরযা কী কী িমি্যার িম্মুখীন িম্ছেন এিং তযাম্ের 
বনবে্থ ষ্ট চযাবিেযাগুবল কী। তযাম্ের ধযারেযা িল মযাবিক একটি রমম্য়বল 
ি্যাপযার এিং তযাম্ের মম্ত রমম্য়ম্ের মযাবিক িম্ল তযা লবুকম্য় চলযা 
উবচৎ কযারে এই বিষয়টিম্ক লজ্যাজনক মম্ন করযা িয়। 

এটযা রমম্য়বল ি্যাপযার, নযারীম্ের িযািযায্ করযার জন্ 
পরুুষম্ের বকছু করযার েরকযার রনই।"

- পরুুষ, ৫০, ক্যাপে ৭

এই বিষয় িপেম্ক্থ  পরুুষম্ের অজ্ঞতযা ও উেযািীনতযা এিং মযাবিক 
বনম্য় রখযালযাখবুল আম্লযাচনযার িযাম্র রয িযাংস্কৃ বতক কলঙ্ক রম্য়ম্ছ, তযা 
ররযাবিঙ্যা িমযাম্জ নযারীম্ের মযাবিক চলযাকযালীন কযায্থকর স্যাস্্ম্িিযা 
পযাওয়যার রক্ম্রে একটি িযাধযা িম্য় েঁযাবডম্য়ম্ছ।

কুতুপযালংম্ক েরূ ররম্ক ধূবল-ধূির িযােযামী রম্ঙর রেখযাম্লও এর আঁকযািঁযাকযা পম্র 
বকছুটযা চলম্লই রচযাম্খ পম্ড নযানযান রম্ঙর জঁযাকজমক। নীল লবুঙ্ আর কযাম্লযা রিযারখযার 
বভম্ড েলুম্ত রযাম্ক উজ্জ্বল বরেপল আর নযানযান রলযাম্�যা ছযাপযাম্নযা ছযাতযা। আমরযা যখন 
রযযা�যাম্যযাম্�র রক্ম্রে রঙ ি্িিযার কবর, তখন আমযাম্ের িুঝম্ত িম্ি রংগুম্লযা িপেম্ক্থ  
ররযাবিঙ্যা জনম্�যাষ্ঠীর ধযারনযা বক, কযারে ররযাবিঙ্যাম্ের মম্ধ্ও নযানযান বভন্নতযা রম্য়ম্ছ।

রঙের নাম

ররযাবিঙ্যাম্ের অম্নক রম্ঙর নযামই চযাট�ঁযাইয়যা িযা িযাংলযা নযাম্মর মম্তযা। লযাল �ব্দটযা 
বতনটি ভযাষযার রক্ম্রেই এক, আর কযাম্লযা রম্ঙর মম্ধ্ও অম্নক বমল আম্ছ (িযাংলযায় 
কযাম্লযা এিং চযাট�ঁযাইয়যা ও ররযাবিঙ্যায় িযালযা)। বকন্তু অন্যান্ রম্ঙর রক্ম্রে তযারযা তযাম্ের 
চযারপযাম্�র জ�ত ররম্ক নযামগুম্লযা রিম্ছ বনম্য়ম্ছন। ঠিক রযমন ইংম্রবজম্ত অম্রঞ্জ িযা 
ভযাম্য়যাম্লট নযামগুম্লযা প্রকৃবত ররম্ক রনওয়যা িম্য়ম্ছ, মযানুষ রম্ঙর নযাম রেওয়যার রক্ম্রে 
বিবভন্ন িে্থনযামলূক �ব্দ রিম্ছ রনয়। রযমন মযানুষ িলেুম্ক িম্লন "অবলদ্যা" িযা "বজঁয়যা 
ফুলর রঙ" (বঝম্ঙ ফুম্লর রঙ)। বিবভন্ন ধরম্নর িিুজম্ক 'পযাতযার রঙ' (ফযারযা রঙ) িযা 
'টিয়যা রঙ' (তুতযা রঙ) িলযা িয়। 

ক্যাম্পে রঙ
রঙের সাহাঙ্যে য্াগাঙ্াগ করা

রেযাে িংস্যাগুবল এিং ররযাবিঙ্যা জনম্�যাষ্ঠীর মম্ধ্ ভযাি বিবনমম্য়র রক্ম্রে রঙ একটযা কযায্থকর ভূবমকযা পযালন কম্র। এই 
িযামযাবজক এিং ভযাষযা�ত ধযারনযাগুম্লযা মযারযায় রযাখম্ল জনম্�যাষ্ঠীগুবল আরও ভযাম্লযাভযাম্ি পরস্পম্রর িযাম্র রযযা�যাম্যযা� �ম্ড 
তুলম্ত পযারম্ি।

রযমন রকযানও রপযাস্যার িযা িংম্কম্ত "বিপে" িযা "িতক্থ তযা" রিযাঝযাম্নযার রক্ম্রে ররযাবিঙ্যারযা ধীম্র ধীম্র 
লযাল রম্ঙর একটি িযাম্তর িযাম্র পবরবচত িম্য় উ�ম্ছন। বকন্তু, রঙ িেম্ল র�ম্ল, মযাম্নও িেম্ল যযায়। 
একই িযাত যবে লযাম্লর িেম্ল িযােযা রম্ঙর িয় তযািম্ল রিটযা রেখম্ল জনম্�যাষ্ঠী "পবরষ্যার িযাত" রিযাম্ঝ।

বচবকৎিযার রক্ম্রেও জনম্�যাষ্ঠীর িযাম্র আরও কযায্থকর রযযা�যাম্যযা� �ম্ড রতযালযার জন্ রঙ ি্িিযার করযা রযম্ত পযাম্র। ক্যাম্পে 
বিতরে করযা �ভ্থ  বনম্রযাধক িবড লযাল রম্ঙর বলিস্যার প্যাম্ক রেওয়যা িম্য়বছল (লযাল ফযারযা েযািযাই), তযাই ররযাবিঙ্যা নযারীরযা প্রযায়ই 
রিই রম্ঙর প্যাম্কম্ট রকযানও ওষধু রেখম্ল �ভ্থ  বনম্রযাধক িবড মম্ন কম্রন। রযম্কযাম্নযা িযােযামী িযা �যাঢ় রম্ঙর ট্যািম্লটম্ক 
আয়রম্নর িবড মম্ন করযা িয়, এিং যযাম্ক রমইট্যা িবর (আক্বরকভযাম্ি 'মযাটির িবড') িলযা িয়। রযম্িতু জনম্�যাষ্ঠীর মযানুষ 
আম্� ররম্কই বনবে্থ ষ্ট বকছু রম্ঙর িযাম্র বনবে্থ ষ্ট বকছু ওষধু িযা ররযা�ম্ক িপেবক্থ ত কম্রন, তযাই রকযানও ওষধু বলম্খ রেওয়যার 
িময় রিটযা বকম্ির জন্ তযা ভযাম্লযাভযাম্ি িুবঝম্য় িলযা েরকযার যযাম্ত বিভ্যাবন্ত িযা ভুল ধযারেযা এডযাম্নযা যযায়। 
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রে এবং প্রতীক

বিবভন্ন িংস্কৃ বতম্ত রঙ এিং তযার িযাম্র জবডত 
প্রতীকগুম্লযার মম্ধ্ প্রচুর পযার্থক্ রেখযা যযায় - রঙ 
একটু �যাঢ় িযা িযালকযা িম্লই ‘শুম্ভছেযা’ ররম্ক ‘মযারযাত্মক 
বিপম্ে’ িেম্ল রযম্ত পযাম্র। বকন্তু বিবভন্ন িংস্কৃ বতর মম্ধ্ও 
রম্ঙর প্রতীম্ক বমলও রেখযা যযায়। েবক্ে এব�য়যার িহু 
জনম্�যাষ্ঠীর কযাম্ছই িযােযা পবিরেতযার প্রতীক। ররযাবিঙ্যাম্ের 
িংস্কৃ বতম্তও এই ধযারেযা রেখযা যযায়। মিবজম্ে যযাওয়যার 
িময় িয়স্ মযানুম্ষরযা তযাম্ের ধম্থবনষ্যা ও ভবক্ রিযাঝযাম্নযার 
জন্ প্রযায়ই িযােযা রপযা�যাক পম্ডন। নযারীরযা রিব�রভযা� 
কযাম্লযা রিযারখযা পম্ডন কযারে কযাম্লযা রম্ঙর িযাম্র প্রযায়ই 
র�যাপনীয়তযাম্ক িপেবক্থ ত করযা িয়। পযাচিযাত্ িমযাম্জর 
মম্তযাই লযাল রঙম্ক ররযাবিঙ্যা জনম্�যাষ্ঠীম্তও বিপে এিং 
হুমবকর িযাম্র িপেবক্থ ত করযা িয়। জনম্�যাষ্ঠীর িয়স্ 
মযানুষজন লযাল িযা রিই ধরম্নর উজ্জ্বল রঙ পরযা পছন্দ 
কম্রন নযা কযারে এই রঙগুম্লযা অপবিরে মম্ন করযা িয়।

কযোঙপে পতাকা

ক্যাম্পে কম্য়ক পযা অন্তরই পতযাকযা রচযাম্খ পম্ড। 
এগুম্লযা ক্যাম্পের বিবভন্ন উম্দ্ম্�্ ি্িিযার করযা িয়, 
রযমন কযাম্পের িীমযানযা িযা বনবে্থ ষ্ট রিিযা ও রকন্দ্রগুল 
বচবনিত কম্র। িরকযাবর এিং রিনযািযাবিনীর এলযাকযায় 
িযাংলযাম্েম্�র পতযাকযা রেখযা যযায়, যযাম্ক "লযাল আর 
িিুজ পতযাকযা" (লযাল আর আইল রঙ্র রিযাটযা) িলযা িয়। 
উজ্জ্বল র�যালযাবপ রম্ঙর ব্্যাম্কর পতযাকযা (এিং জ্যাম্কট) 
ক্যাম্পে র�ম্ল রচযাখ এবডম্য় যযাওয়যা কঠিন, তযাও বকভযাম্ি 
'উজ্জ্বল' (জলজইল্যা) এিং ‘র�যালযাবপ’ (গুলযাবফ) িলম্ত 
িয় জযানযা রযাকম্ল কযাম্জ লযা�ম্ত পযাম্র। ঘবূে্থঝম্ডর 
রমৌিমু্ম ঘবূে্থঝড প্রস্তুবতর কম্থিচূী (বি.বপ.বপ) িতক্থ তযা 
রেওয়যার জন্ রচৌম্কযা লযাল আর কযাম্লযা রম্ঙর পতযাকযা 
লযাব�ম্য়বছল (লযাল আর িযালযা রঙ্র রিযাটযা)। িযাংলযাম্েম্� 
টিকযাকরে অবভযযান চলযাকযালীন রয রকন্দ্রগুম্লযাম্ত টিকযা 
রেওয়যা িয়, িযাধযারেত রিগুম্লযার িযাইম্র একটযা ব�শুর 
ছবিিি রছযাট িলেু রম্ঙর পতযাকযা লযা�যাম্নযা রযাম্ক। 
িযাংলযাম্ে�ীরযা এটযাম্ক প্রযায়ই মবন পতযাকযা (ব�শু পতযাকযা) 
িম্ল, বকন্তু ররযাবিঙ্যারযা এটযাম্ক অবলদ্যা রিযাটযা (িলেু 
পতযাকযা) নযাম্ম ডযাকম্ত শুরু কম্রম্ছন।

পররচঙ়ের রে

জনম্�যাষ্ঠীম্ত িযাক্রতযার িযার কম িওয়যার কযারম্ে জরুবর নবরপরে রচনযার রক্ম্রে রঙম্ক কযাম্জ লযা�যাম্নযা রযম্ত পযাম্র। রকযানও বনবে্থ ষ্ট রিিযা িযা নবরর জন্ 
বনবে্থ ষ্ট রঙ ি্িিযার করম্ল রিইিি মযানুষম্ের িবুিধযা িম্ত পযাম্র যযারযা রলখযাপডযা জযাম্নন নযা।

িযাম্প্রবতক িছরগুম্লযাম্ত ররযাবিঙ্যা জনম্�যাষ্ঠীর বিবভন্ন ধরম্নর পবরচয়পম্রের িযাম্র পবরচয় ঘম্টম্ছ। েীঘ্থ িময় ধম্র ররযাবিঙ্যাম্ের একটি িিুজ রম্ঙর 
পবরচয়পরে রেওয়যা িত যযাম্ক তযারযা আইল কযাট (িিুজ কযাড্থ ) িলম্তন। এই কযাড্থ  রযাকম্ল তযারযা অম্পক্যাকৃত রিব� স্যাধীনভযাম্ি মযায়যানমযাম্র চলযাম্ফরযা 
করম্ত পযারম্তন। বকন্তু মযায়যানমযাম্র ২০১২ িযাম্লর ঘটনযা এিং তযার ফলস্রূপ ররযাবিঙ্যা জনম্�যাষ্ঠী রয প্রযাবন্তবককরে ঘম্টবছল, তযার ফম্ল তযাম্ের িযােযা 
কযাড্থ  (ধলযা কযাট) রেওয়যা শুরু িয়। এই নতুন কযাড্থ  বনম্য় তযারযা স্যাধীনভযাম্ি রঘযারযাম্ফরযা করম্ত িযা বনবে্থ ষ্ট বকছু রিিযা রপম্ত পযারম্তন নযা। পবরচয়পম্রের 
রক্ম্রে, রেযাে িংস্যাগুম্লযার িম্চতন রযাকযা েরকযার রয জনম্�যাষ্ঠীর বকছু মযানুষম্ক এখম্নযা এই িযােযা কযাড্থ  মযায়যানমযাম্রর সিন্িযাবিনীর িযামলযার করযা মম্ন 
কবরম্য় রেয়।

িযাংলযাম্েম্� আিযার পম্র ররযাবিঙ্যা জনম্�যাষ্ঠীর আলযােযা আলযােযা রম্ঙর নতুন কতগুম্লযা কযাম্ড্থ র িযাম্র পবরচয় ঘম্টম্ছ, রযগুম্লযার ি্িিযারও আলযােযা। 
১৯৯০ িযাম্লর শুরুর বেম্ক যখন বনিবধিত �রেযারমীরযা এম্িবছম্লন তখন তযাম্ের েটুি কযাড্থ  রেওয়যা িম্য়বছল, একটি িযােযা এিং অন্টি র�যালযাবপ; েটুিই 
পবরিযাম্রর পবরচম্য়র জন্ ি্িিযার করযা িত। বকন্তু র�যালযাবপ কযাড্থ টি (বকন্তু লযাল কযাট িলযা িয়) রিব� জরুবর মম্ন করযা িত। এই কযাড্থ গুম্লযা এখন িযাবতল 
িম্য় র�ম্লও জনম্�যাষ্ঠীর মযানুষজন এখম্নযা রিগুম্লযা িযম্ত্ন ররম্খ বেম্য়ম্ছন। নতুন ররযাবিঙ্যা জনম্�যাষ্ঠীর রক্ম্রে র�ল্যার এিং ঠিকযানযা িলেু কযাম্ড্থ  বলম্খ 
রেওয়যা িম্য়ম্ছ যযাম্ক জনম্�যাষ্ঠী অবলদ্যা কযাট নযাম্ম ডযাকযা শুরু কম্রম্ছ।

ইেয়েলা • হলুদ • অিল�া • অলই�া

েহায়াইট • সাদা • সাদা • ধলা

�াই �� • আসমািন • আ�ািন / আকািশ • আ�ািন

িপ� • েগালািপ • �লািফ • �লািফ

ইি�েগা �� • নীল • িনেল • খা�া

ভােয়ােলট • েব�িন • বাইয়ু�া / েব�িন • বাইয়�ুা

েগা� • েসানািল • �নািল • শ�

িসলভার • �পািল • সঁািদ • সঁািদ

লাইট • হা�া • হা�া • ফাই�া / ফাতলা

ডাকৰ্  • গাঢ় • খরা • খরা

ি�ন • সবুজ • হ�া • হাইল / আইল

�্যাক • কােলা • হালা • হালা

ে� • ধূসর • সাই / এশ • ধু’আইশা

�াউন • বাদািম • বাদািম • কিফ

অেরঞ্জ • কমলা • হমলা • হঁলা

েরড • লাল • লাল • লাল

প�ন: ইংেরিজ • বাংলা • চাটগঁাইয়া • েরািহ�া
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  রাখাইন রাঙ্যে পরররথিরত

আমরযা জযানম্ত রপম্রবছ রয ররযাবিঙ্যাম্ের রযিি জযায়�যাজবম বছল তযা তযারযা (ররযাবিঙ্যা মযানুষজন) 
িযাংলযাম্েম্� চম্ল যযাওয়যার পম্র িযাম্থযার িরকযার বনম্য় বনম্য়ম্ছ [...]। যযারযা এখম্নযা িযাম্থযায় আম্ছ আমরযা 
তযাম্ের ররম্ক এটযা রজম্নবছ। তযাই আমরযা খিু বচন্তযায় আবছ রয আমরযা বকভযাম্ি িযাম্থযায় বফরি।"

- পরুুষ, ৫৫, ক্যাপে ১ পিূ্থ

আমরযা িযাংলযাম্েম্� জম্মেবছ, আর আমযাম্ের এখন িয়ি ১৯, ১৮ আর ২৩ িছর। আমরযা আমযাম্ের 
িযািযা-মযাম্ের কযাছ ররম্ক শুম্নবছ রয তযাম্ের রযিি জবমজমযা বছল িি িযাম্থযা রেম্�র িরকযার বনম্য় 
বনম্য়ম্ছ। আমরযা যখন এিি করযা শুবন তখন রিখযাম্ন আর কখম্নযা বফম্র রযম্ত ইম্ছে কম্র নযা।"

- নযারী, ২৩, ক্যাপে ২ই

 
�ত েইু মযাম্ি আম্লযাচনযার একটি প্রধযান বিষয় বছল ররযাবিঙ্যা জনম্�যাষ্ঠী মযায়যানমযাম্র রয িমস্ জবমজমযা ও িপেবত্ত 
রফম্ল এম্িম্ছ তযা বনম্য় আ�ংকযা। িম্প্রবত স্যাক্বরত এম.ও.ইউ এিং ইউ.এন.এইচ.বি.আর-এর যযাচযাইকরে 
প্রবরিয়যার িমূ্রে এই আ�ংকযাগুবল উম্� এম্িম্ছ। জনম্�যাষ্ঠীর বকছু িেি্ জযাবনম্য়ম্ছন রয তযারযা রয শুধুমযারে (আর 
িিম্চম্য় গুরুত্বপেূ্থভযাম্ি) পবরিযাম্রর িেি্ম্ের িযাবরম্য়ম্ছন তযাই নয়, রিই িযাম্র জবম, িযাবড, পযাবলত পশু, ন�ে টযাকযা 
এিং অন্যান্ েযামী বজবনিপরেও খইুম্য়ম্ছন। যবেও তযারযা জযাম্নন িপেবত্তর অম্নকটযাই ধ্ংি িম্য় র�ম্ছ এিং আর 
বফম্র পযাওয়যা যযাম্ি নযা, তিুও জনম্�যাষ্ঠীর িেি্রযা রয জবমম্ত িিিযাি করম্তন রিটযার কী অিস্যা তযা জযানম্ত তযারযা 
অত্ন্ত আগ্রিী। জনম্�যাষ্ঠীর অম্নক িেি্ই আ�ংকযা কম্রন রয তযাম্ের যযা বকছু বছল রিই িিবকছু মযায়যানমযাম্রর 
িরকযার এিং রযাখযাইম্নর িযাবিন্দযারযা বনম্য় বনম্য়ম্ছ। তযাই রযাখযাইন রযাম্জ্র িত্থ মযান পবরবস্বত এিং ররযাবিঙ্যা মযানুম্ষরযা 
রয জবম রছম্ড এম্িম্ছ তযার অিস্যা জযানযাম্নযার জন্ অম্নক অনুম্রযাধ এম্িম্ছ। এবেম্ক ১৯৯০ িযাম্লর শুরুর বেম্ক 
এিং ২০১২ িযাম্ল রয ররযাবিঙ্যারযা িযাংলযাম্েম্� এম্িবছম্লন তযাম্ের মম্ধ্ রকউ রকউ আম্েৌ প্রত্যািযািন িম্ি বকনযা তযা 
বনম্য় িবন্দিযান এিং মযায়যানমযাম্র আর বফম্র রযম্ত চযান নযা।

  খাবার

আমরযা খযািযাম্রর কযাড্থ  পযাবছে নযা রকন? মধুরছডযায় যযারযা রযাম্ক তযারযা রপম্য়ম্ছ। 
আমরযা রকন রপলযাম নযা? আমরযা খিু কম্ষ্ট আবছ, আমরযা যযা চযাই তযার বকছুই 
বকনম্ত পযাবর নযা।"

- নযারী, ৩৫, ক্যাপে ১ডবলিউ

আমরযা আজকযাল রয চযাল পযাবছে তযা খিুই খযারযাপ। এটযা রযান্নযা করযার িযাম্র িযাম্রই 
নরম িম্য় যযাম্ছে আর �ধিও খিু িযাম্জ। ভযাত রযান্নযা করযার িময় পযাবনর পবরমযাে 

একটু কমম্িব� িম্লই এটযা নষ্ট িম্য় যযাম্ছে। এটযা খযারযাপ িম্য় র�ম্ল আর �ধি রিম্রযাম্ল 
আমযার িন্তযানরযা ভযাত রখম্ত চযাইম্ছ নযা। আবম এটযা কযাউম্ক িবলবন কযারে আবম জযাবন নযা 
রকযারযায় ব�ম্য় অবভম্যযা� করম্ত িম্ি। একজন প্রবতম্ি�ী আমযাম্ক িম্লম্ছ [িংস্যার] 
অবফম্ি রযম্ত, বকন্তু আবম জযাবন নযা ওটযা রকযারযায়। রকযানও এনবজও িযািযায্ করম্ল খিু 
ভযাম্লযা িয়। কী ধরম্নর িযািযায্? তযারযা যবে আমযাম্ের িম্ল রেন রয রকযারযায় যযাি আর এই 
িমি্যার জন্ কী করি, তযািম্ল খিু ভযাম্লযা িয়।"

- পরুুষ, ৪৬, ক্যাপে ১ পিূ্থ

 
২০১৮ িযাম্লর এবপ্রল মযাি ররম্ক ইন্যারবনউজ রয িমস্ মতযামত িংগ্রি কম্রম্ছ তযাম্ত খযািযাম্রর 
িমি্যা একটযা িড জযায়�যা জমু্ড বছল। আম্� খযািযাম্রর ি্যাপযাম্র মতযামম্ত প্রধযানত অপয্থযাপ্ত 
খযািযার, খযািযাম্র সিবচম্রে্র অভযাি এিং বিতরে করযা খযািযার পযাওয়যায় িমি্যা তুম্ল ধরযা িত। বকন্তু 
�ত েইু মযাম্ি খযািযার িংরিযান্ত মতযামম্ত েটুি প্রধযান িমি্যা ধরযা পম্ডম্ছ: যখন রকযানও ব�শুর 
জমে িয় িযা কযাম্রযা বিম্য় িয় তখন খযাম্ে্র কযাড্থ  আপম্ডট করযা বনম্য় িমি্যা; এিং জনম্�যাষ্ঠীর 
মযানুষ রয চযাল পযাম্ছেন তযার মযান। মযানুষজন জযাবনম্য়ম্ছন রয �ত েইু মযাম্ি চযাম্লর মযান খিু 
খযারযাপ িম্য় র�ম্ছ।

র�োহিঙ্ো জনগ�োষ্ঠী� মতোমত:

রযাখযাইন রযাম্জ্ পবরবস্বত, 
খযাম্ে্র কযাড্থ , িযািপযাতযাল 
এিং িষ্থযাকযাল

এই বিম্লেষেটি ১৮ জন ইন্যারবনউজ জনম্�যাষ্ঠীর 
িংিযােেযাতযা এিং একজন বফডি্যাক ম্যাম্নজযাম্রর সেবনক 
িংগ্রি করযা মতযামম্তর বভ বত্তম্ত করযা িম্য়ম্ছ। ররযাবিঙ্যা 
জনম্�যাষ্ঠীর গুরুতর আ�ংকযা এিং প্রশ্নগুম্লযা তুম্ল ধরযার 
জন্ িি বমবলম্য়, ৭০৮টি কম্রযাপকরন বিম্লেষে করযা 
িম্য়ম্ছ। মতযামতগুবল ররযাবিঙ্যা, িমমী এিং চযাট�ঁযাইয়যা ভযাষযায় 
িংগ্রি করযা িম্য়ম্ছ।

ইন্াররনউ্
  ১ জলুযাই ররম্ক ১৫ আ�স্ ২০১৮
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  হাসপাতাল

আমযার রছম্ল �ত ছয় িছর ধম্র ররযাম্� ভু�ম্ছ। িযাংলযাম্েম্� আিযার পম্র আমরযা 
[িযািপযাতযাম্ল] ব�ম্য়বছলযাম। ওরযা আমযাম্ের কক্সিযাজযার ররম্ক ওষধু বকনম্ত 

িম্লবছল। িযািপযাতযাম্লর ডযাক্যার বকছু বচবকৎিযা কম্রবছম্লন তযারপর বতন মযাি ওষধু 
রখম্ত িম্লবছম্লন। বকন্তু ওরযা আমযাম্ের মযারে ১০ বেম্নর ওষধু বেম্য়বছল। িযাবক ওষধু 
িযাইম্র ররম্ক বনম্ত িম্লবছল। আবম িযাইম্র ররম্ক ওষধু বকনম্ত র�ম্ল আমযাম্ক ১০০০ 
টযাকযা খরচ করম্ত িম্ি। আমযার কযাম্ছ একটযা টযাকযাও রনই।"

- নযারী, ৩০, ক্যাপে ১পবচিম

িযািপযাতযাম্লর কমমীরযা আমযার িধুিম্ক ভুল ওষধু বেম্য়বছল, ওটযা রপ্রিবরিপ�ম্ন 
রলখযা বছল নযা। যখন আবম জযানম্ত রচম্য়বছলযাম রকন রপ্রিবরিপ�ম্ন রলখযা ওষধু 
নযা বেম্য় অন্ ওষধু বেম্য়ম্ছ, কমমীরযা ররম্� ব�ম্য়বছল আর রকযানও জিযাি রেয়বন। 

আমযাম্ের ঐ ওষধু বনম্য়ই িযাবড রযম্ত িম্য়বছল, আমযাম্ের আর বকছু করযার বছল নযা। 
আমযার িধুি ঐ ওষধু রখম্ত ভয় পযাবছেল।"

- পরুুষ, ৩৫, কুতুপযালং আর.বি

 
িযািপযাতযাম্ল র�ম্ল িম্মযান বেম্য় বচবকৎিযা করযা িয় নযা - এই রক্যাম্ভর করযা জনম্�যাষ্ঠীর বকছু 
মযানুষ জযাবনম্য়ম্ছন, আর বকছু মযানুষ বচবকৎিযা ও ওষমু্ধর মযান বনম্য় আ�ংকযা প্রকযা� কম্রম্ছন। 
বকছু ডযাক্যারম্ক বিশ্স্ এিং আন্তবরক মম্ন করযা িম্লও, িযািপযাতযাম্লর রয কমমীরযা প্রযারবমক 
পরীক্যা কম্রন, রকযারযায় রযম্ত িম্ি িম্ল রেন এিং ওষধু রেন তযাম্ের প্রযায়ই উদ্ধত এিং 
িিযানুভূবতিীন মম্ন করযা িয়। এমন অবভম্যযা�ও করযা িম্য়ম্ছ রয বকছু িযািপযাতযাল কমমী এিং 
রস্ছেযাম্িিীরযা ররযা�ীম্ের ওপর বচৎকযার-রচঁচযাম্মবচ কম্রম্ছন এিং জনম্�যাষ্ঠীর িেি্রযা রকযাম্নযা 
প্রশ্ন িযা আ�ংকযা জযানযাম্ল তযার রকযাম্নযা জিযাি রেনবন। জনম্�যাষ্ঠীর বকছু িেি্ জযাবনম্য়ম্ছন রয 
তযারযা এই কযারম্ে িযািপযাতযাম্ল যযাওয়যা এবডম্য় যযান।

  বর্াকাল

আমযাম্ের িযাবডর অিস্যা ঠিক আম্ছ, বকন্তু ভযারী িৃষ্টি িম্ল ঘম্র পযাবন ঢুম্ক যযায়। আমযার ঘম্রর ছযাম্ের 
বরেপল বছঁম্ড ব�ম্য় রিখযান ররম্ক পযাবন ঘম্রর বভতম্র ঢুম্ক ব�ম্য়বছল। ঘম্রর বভতম্র রযাকযা খিুই কষ্টকর 
িম্য় উম্�বছল।"

- পরুুষ, ৫৫, ক্যাপে ১ পবচিম

রয িপ্তযাম্ি ভযারী িৃষ্টি িম্য়বছল তখন রকযানও এনবজও ররম্ক আমরযা রকযাম্নযারকম িযািযায্ পযাইবন। যখন 
খিু িৃষ্টি িম্য়বছল, তখন আমরযা প্যাবস্ম্ক মমু্ড রকযানও রকম্ম আমযাম্ের জরুবর বজবনিপরে িঁযাবচম্য়বছ।"

- পরুুষ, ৪২, ক্যাপে ১ পবচিম

আমরযা েমু্টযা বরেপম্লর টুকম্রযা বেম্য় ঘম্রর ছযাে িযাবনম্য়বছলযাম। ভযারী িৃষ্টিম্ত রিগুম্লযা এখন বছঁম্ড 
র�ম্ছ। আমযাম্ের বতনটযা বরেপল েরকযার। ঘর সতবর করযার জন্ েবড িযা অন্যান্ বজবনি আমরযা পযাইবন।"

- নযারী, ৩৫, ক্যাপে ১ পবচিম

 
িষ্থযাকযাল বনম্য় ররযাবিঙ্যা জনম্�যাষ্ঠীর মতযামম্ত রয বিষয়টযা িিম্রম্ক রি�ী উম্� আম্ি রিটযা িল ঘর সতবরর জন্ 
আরও মজিুত বজবনিপম্রের প্রম্য়যাজনীয়তযা, বিম্�ষত ছযাম্ের জন্ আরও রিব� পবরমযাম্ে আরও মজিুত বরেপম্লর 
চযাবিেযা। এছযাডযাও বকছু মযানুষ িম্লম্ছন রয ২০১৮ িযাম্লর জলুযাই মযাম্ির র�ষ িপ্তযাম্ি িওয়যা ভযারী িৃষ্টির িময় তযারযা 
রেযাে িংস্যাগুম্লযার কযাছ ররম্ক রকযাম্নযারকম িযািযায্ পযানবন। জনম্�যাষ্ঠীর িেি্রযা আরও জযাবনম্য়ম্ছন রয, রকযারযা 
ররম্ক তযারযা খযািযার পযাম্িন, বকভযাম্ি তযারযা তযাম্ের িন্তযানম্ের এিং িয়স্ মযানুষম্ের রেখযাম্�যানযা করম্িন এিং ভযাবর 
িৃষ্টির িময় রকযারযায় আশ্রয় বনম্ত পযাম্রন এই বিষম্য় আরও স্পষ্ট বনম্ে্থ�নযা রপম্ল ভযাম্লযা িত।

বিবিবি বমবডয়যা অ্যাক�ন, ইন্যারবনউজ এিং ট্যান্সম্লটি্থ উইেযাউট িড্থ যাি্থ বমবলতভযাম্ি ররযাবিঙ্যা িংকম্ট 
ক্বতগ্রস্ জনিযাধযারম্ের কযাছ ররম্ক মতযামত িংগ্রি করযা এিং রিগুবল িংকবলত করযার কযাজ করম্ছ। 
এই িংবক্প্ত প্রবতম্িেনটির উম্দ্�্ িল বিবভন্ন বিভযা�গুবলম্ক ররযাবিঙ্যা এিং আশ্রয়েযাতযা (িযাংলযাম্ে�ী) 
িম্প্রেযাম্য়র ররম্ক পযাওয়যা বিবভন্ন মতযামম্তর একটি িংবক্প্ত বিিরে রেওয়যা, যযাম্ত তযারযা জনম্�যাষ্ঠীগুবলর 
চযাবিেযা এিং পছন্দ-অপছম্ন্দর বিষয়টি বিম্িচনযা কম্র রেযাম্ের কযাজ আরও ভযাম্লযাভযাম্ি পবরকল্পনযা 
এিং িযাস্িযায়ন করম্ত পযাম্র।

এই কযাজটি আই.ও.এম, জযাবতিংঘ অবভিযািন িংস্যার িিম্যযাব�তযায় করযা িম্ছে এিং এটির জন্ 
অর্থ িরিরযাি কম্রম্ছ ই.ইউ বিউম্যাবনম্টবরয়যান এইড এিং ইউম্ক বডপযাট্থম্মন্ ফর ইন্যারন্যা�নযাল 
রডম্ভলপম্মন্।

'যযা জযানযা জরুবর' িপেম্ক্থ  আপনযার রযম্কযাম্নযা মন্তি্, প্রশ্ন অরিযা মতযামত, info@cxbfeedback.org 
ঠিকযানযায় ইম্মইল কম্র জযানযাম্ত পযাম্রন।

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