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বিশেষ সংখ্যাকক্সবাজারে স্ানীয় ল�াকজন ও লোহিঙ্া জনগরেে মর্যে ক্রমব্্ধমান অহস্েতাই ির�া বত্ধ মারন 
সবরেরয় লবহি লোরে পডাে মরতা একটি হবষয়, হবরিষ করে ২০১৯ সার�ে আগস্ট এে পে লেরক। 
বত্ধ মারন কক্সবাজারেে আশ্রয়প্রদানকােী ম�ূ বাহসন্ারদে এই অন্তহন্ধহিত আিঙ্া ও উরবেগগুর�ারক 
আেও ভা�ভারব লবাঝাে জনযে, হবহবহস হমহিয়া অযোকিন লসরটেম্বে, ২০১৯-এ একটি সীহমত পহেসরেে 
অনসুন্ানী গরবষো ো�ায়। আমো স্ানীয় জনসমারজে পরুুষ ও নােী উভরয়ে সরঙ্, স্ানীয় ল�াকরদে 
সরঙ্ হনহবডভারব কম্ধেত এনহজও কমমীরদে সরঙ্, এবং হকছু স্ানীয় প্রিাসরনে কম্ধোহেরদে সরঙ্ 
কো বহ�। এই সমীক্াটি িযোন োে্ধ  এইি এবং আেও একটি আন্তজ্ধাহতক সংস্াে সরঙ্ একর�ারগ 
ো�ারনা িয়, �াো আমারদে মরিিোহ�, লেকনাফ এবং উহেয়ায় আশ্রয়দাতা জনসমারজে বাহসন্ারদে 
কারছ লপৌছঁারনাে বযোপারে সািা�যে করে। এই প্রবরন্ ওই অনুসন্ান লেরক হেহনিত অন্তহন্ধহিত কােে ও 
উরবেগগুর�ারক সংরক্রপ তুর� ্ো িরয়রছ।

ভয়, অবিশ্যাস, জনবিবিক পবিিি্ত ন এিং ভুল 
িথ্ – স্ানীয় মানষু ও লোহিঙ্া সম্প্রদারয়ে মর্যে 
ক্রমাগত উরত্তজনা বৃহধিে লপছরন কাজ কেরছ

আমাদের আশঙ্া যে ওরা হয়দ�া আমাদের হ�্া করদ� পাদর

উহেয়া এবং লেকনারফে স্ানীয় জনসমাজগুর�ারত 
একটি স্ানীয় ভহবষযেবোেী একাহ্ক প্রজন্ম ্রে প্রেহ�ত 
আরছ। এটি স্ানীয় জনরগাষ্ঠীে ল�ারকো তারদে বাপ-
দাদাে কারছ শুরনরছন, আে তাো আবাে তারদে বাপ-
দাদাে কাছ লেরক শুরন এরসরছন। জনশ্রুহতটি এইেকম 
— এমন এক হদন আসরব �েন পরুোরনা লফনী নদীটি 
মানরুষে েরতে �া� িরয় �ারব এবং মানরুষে কাো মাোে 
বনযো বইরব। এই জনশ্রুহতটিে ম�ূ, স্ানীয় জনসমারজে 
অরনক গভীরে প্রসাহেত। আমো �ারদে সারে কো বর�হছ 
তারদে অরনরকই হবশ্াস করেন ল�, ভহবষযেবোেীে ওই হদনটি 
আে লবহি দরূে লনই এবং ল� মানুরষে মাোে বনযোে কো 
লসোরন ব�া িরয়রছ লসগুর�া আসর� স্ানীয় জনসমারজে 
মানরুষেই মাো িরব। আশ্রয়দাতা জনরগাষ্ঠীে হনরজরদে 
জীবনিাহনে বযোপারে প্রব� উৎকণ্া েরয়রছ এই ্ােো 
লেরক ল�, লোহিঙ্া জনগরেে হবশ্াস লেকনাফ ও উহেয়া 

ম�ূত লোহিঙ্া সম্প্রদারয়ে পবূ্ধপরুুষরদে বাসভূহম হছ�। 
স্ানীয় মানষুজন জাহনরয়রছন, ল� সব লোহিঙ্া জনগরেে 
হবশ্াস এই অঞ্চ� আসর� তারদেই লসই সক� লোহিঙ্া 
জনগরেে সারে স্ানীয় মানষুরদে প্রায়ই উত্তপ্ত বাকযে 
হবহনময় িয়। তাো শুরনরছন ল�, কক্সবাজাে লেরক োোইন 
প�্ধন্ত ল� োস্া আরছ তা নাহক অতীরত 'আোকান লোি' 
নারম পহেহেত হছ�; এবং এমন কাহিনীও শুরনরছন ল�, 
লোহিঙ্া সম্প্রদায় লফনী লজ�াে দহক্রেে অঞ্চ� হনরজরদে 
বর� দাহব কোে কো ভারব। উতে জনশ্রুহত আে ভয় এ দটুি 
হমহ�রয় জনসা্ােে মরন কেরছন ল�, লোহিঙ্া িেোেমীো 
স্ানীয় জনরগাষ্ঠীরক তারদে হনরজরদে এ�াকা লেরক 
হবতাহডত কোে হুমহকস্বরূপ।

এই অঞ্চর� হবপ�ু জনহমহতক পহেবত্ধ নও এোনকাে স্ানীয় 
মানষুজরনে মরনাবর�ে ওপে গুরুত্বপেূ্ধ প্রভাব লফ�রছ। 

স্ানীয় মানুষজরনে মরন িরছে ল�, তাো এেন এ অঞ্চর� সংেযো�ঘ ুিরয় 
পরডরছন, এবং লোহিঙ্া সম্প্রদায় মরন কেরছন তাো এেন এই অঞ্চর�ে 
সংেযোগহেষ্ মানুষ। স্ানীয়ো মরন করেন ল�, �হদ লোহিঙ্া সম্প্রদায় োয় 
তাির� লোহিঙ্া জনগরেে পরক্ তারদে আক্রমে কো ও িতযো কোো েবুই 
সিজ। ২০১৭ সার� তারদে হবপ�ু পহেমারে আগমরনে বষ্ধপহূত্ধ রক হেহনিত 
কেরত লোহিঙ্া িেোেমীরদে বোো ল� জনসমারবরিে আরয়াজন কো িরয়হছ� 
তাে কােরে স্ানীয় ল�াকরদে মর্যে এই ভয় আেও বৃহধি লপরয়রছ।

আহম মজেু হিরসরব লোহিঙ্ারদে সরঙ্ কাজ কহে। হদন করয়ক আরগ, 
তাো আমারক ওই এ�াকা লছরড ের� ল�রত বর� কােে তাো মরন করে, 
এেন তাোই ওই অঞ্চর�ে মাহ�ক।”

 – পরুুষ, ৩০+, লেকনাফ

আমারদে লদরি, লকউ �হদ লকান সমারবরিে আরয়াজন কেরত োয়, 
তারদেরক সেকারেে অনুমহত হনরত িয়। সেকারেে অনুমহত ছাডাই এত 

বড একো সমারবরিে আরয়াজন লকউ কীভারব কেরত পারে? তাই, তাো ল� 
আমারদে আক্রমে কেরব না এো আমো কীভারব হবশ্াস কেব। এোরন আমারদে 
জনসংেযো মাত্র ৩ �ক্, ল�োরন ওো ১৬ �ক্। আমো হক হনরজরদে েক্া কেরত 
পােব? আমো এেন এোরন সংেযো�ঘ ুলগাষ্ঠী।”

 – পরুুষ, ৩০+, লেকনাফ

আরগ তাো হনরজো হনরজরদে সারে মাোমাহে কেত। হকন্তু এেন তাো 
আমারদে আক্রমে কেরছ। আমো শুরনহছ তারদে প্রহতটি বাহডরতই ছুহে 
আে বন্কু আরছ।”

 – নােী, ১৮-২৯, উহেয়া
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বাস্তব উদবেগগুদ�া ঘনীভূ� হদছে...

গত দইু বছে ্ রে স্ানীয় মানষুজন ল� সব বাস্ব উরবেগগুর�াে বযোপারে জাহনরয় 
আসরছন লসগুর�ারক �া জানা জরুহে-এে পবূ্ধবতমী সংস্কেেগুর�ারত লবি 
ভার�াভারব তুর� ্ো িরয়রছ। বত্ধ মারন মানুষজন ল� সমসযোগুর�া তুর� ্েরছন 
লসগুর�াও প্রায় একই েকম, �হদও অনুমান কো �ায় ল� সম্প্রহত সমসযোগুর�া 
আেও অবনহতে হদরক লগরছ। লমাোমটুিভারব, আশ্রয়দাতা জনসমাজ ল� 
হবষয়গুর�া হনরয় সবরেরয় লবহি উরবেরগে মর্যে েরয়রছ লসগুর�া ি�:

• উপাজ্ধরনে সরু�াগ করম �াওয়া

• একাহ্ক লেক-লপারস্টে কােরে ে�ারফোে সরু�াগ সীহমত িরয় পডা

• হনতযেপ্ররয়াজনীয় দ্রবযেসামগ্ীে দাম বৃহধি

• লমাবাই� ল�াগার�ারগে ওপে হবহ্হনরষ্

• অহতহেতে �ানবািরনে কােরে সষৃ্ট �ানজে

• অপোর্ে িাে বৃহধি পাওয়া

জনসা্ােে ব�রছন, ল�রিতু অরনক হদন ্রে তাো এই সমসযোগুর�াে সমু্েীন 
িরছেন, তাই এগুর�া তারদে সামাহজক, অে্ধননহতক এবং মানহসক জীবরন 
হবরূপ প্রভাব লফর�রছ।

এেন আে আমো িাহন্তরত ঘরুমারত পাহে না কােে ওো 
[লোহিঙ্াো] সব লোে-িাকারতে দ�; আে এেন ওো আমারদে 
ল�াকরদে েনু কেরছ।”

 – নােী, ১৮-২৯, উহেয়া

মানুষজন উরলেে করেরছন ল�, �হদও তাো লোহিঙ্া জনগরেে আগমরনে 
শুরু লেরকই এই সমসযোগুর�াে সমু্েীন িরয় আসরছন, হকন্তু সমরয়ে সারে 
সারে এই সমসযোগুর�া তীব্র আকাে ্ােে করেরছ বর� তাো মরন কেরছন। 
উদািেেস্বরূপ, তাো মরন করেন অপোর্ে িাে সম্প্রহত বহৃধি লপরয়রছ এবং 
তাো বর�ন ল�, অপো্ সংঘেরনে এই বহৃধি তাোই সব্ধপ্রেম �ক্যে করেন – 
ল�মন িাসপাতা�গুর�ারত মাোমাহে কেরত হগরয় আিত িওয়া িেোেমীরদে 
হভড অরনক লবহি এ ্েরনে ঘেনা প�্ধরবক্ে কোে মা্যেরম। একাহ্ক মানষু 
উরলেে করেরছন ল�, তাো মরন করেন ল� লোহিঙ্া সম্প্রদারয়ে লকউ লকউ 
এেন 'ভাডারে-েনুী' হিরসরব কাজ কেরছ, তারদে কোয়, স্ানীয় (আশ্রয়দাতা) 
জনসমারজে ল�ারকো তারদে 'কুকম্ধ' কোরনাে জনযে োকাে হবহনমরয় লোহিঙ্া 
জনগেরক ভাডা কেরছ।

উরবেরগে আরেকটি গুরুত্বপেূ্ধ কােে ি� জাতীয় পহেেয়পত্র লপরত বা লভাোে 
হিরসরব হনবন্ন কোে লক্রত্র সমসযো িওয়া। মানষুজন মরন কেরছন ল�, স্ানীয় 
ল�াকরদে পরক্ জাতীয় পহেেয়পত্র পাওয়া অতযেন্ত কঠিন িরয় পরডরছ কােে 
স্ানীয় অঞ্চ�গুর�ারত হনবন্ন প্রহক্রয়া আপাতত স্হগত োো িরয়রছ। তাো 

মরন করেন, তাো �হদ তারদে জাতীয় পহেেয়পরত্রে (এন.আই.হি) কাি্ধ  িাহেরয় 
লফর�ন, তাির� তারদে বাং�ারদহি নাগহেকত্ব ের� �ারব। তাো জাহনরয়রছন ল�, 
তারদে সন্তানরদে জনযে এন.আই.হি কাি্ধ  লপরত তারদে অতযেন্ত সমসযোে সমু্েীন 
িরত িরছে, �হদও এই কাি্ধ  কর�জ ও হবশ্হবদযো�রয় ভহত্ধ  িবাে জনযে অতযেন্ত 
প্ররয়াজনীয় একটি নহে।

আরগ এন.আই.হি পাবাে জনযে আমারদে মাত্র োেটি কাগজপত্র 
লদোরত িত, হকন্তু এেন আমারদে ২০টিেও লবহি কাগজপত্র 

লদোরত িরছে। আে এেন অন�াইন সাভ্ধ ােও বন্ করে লদওয়া িরয়রছ। 
তাই, মরন িরছে আমো ল�ন বাং�ারদরিে নাগহেকই নই।”

 – পরুুষ, ৩০+, লেকনাফ

হকছু মানষু জাহনরয়রছন ল�, িেোেমীরদে পরক্ এন.আই.হি কাি্ধ  পাওয়া 
অরপক্াকৃত অরনক সিজ িরয় লগরছ কােে তাো মরন করেন ল� স্ানীয় মানুষরদে 
তু�নায় ঘষু লদয়াে সামে্ধযে লোহিঙ্া জনগরেে অরনক লবহি। স্ানীয় ল�ারকো 
মরন করেন ল�, লবহিেভাগ িেোেমীোই অযোরফেোহমন (ইয়াবা) ল�নরদরনে সারে 
�তুে এবং তারদে ্ােো িেোেমীো এই বযেবসা লেরক প্রাপ্ত আয়, এবং লসইসারে 
তাো হবনামরূ�যে ল� প্রেুে পহেমারে োদযে ও অনযোনযে দ্রবযেসামগ্ী পান; তা লেরক 
তাো এন.আই.হি কাি্ধ  ও পাসরপাে্ধ লজাগাড কো বা কযোম্প লেরক পা�ারত ঘষু 
লদয়াে জনযে প্রেুে োকা সঞ্চয় কেরত পােরছন। এছাডাও স্ানীয় ল�ারকো লসই 
সব বাং�ারদহি সম্প্রদারয়ে মানুষরদে সমার�ােনা করেরছন �াো িেোেমীরদে 
এসব লবআইনী কাজ কেরত সািা�যে কেরছন। তাো বর�রছন ল� এইসব অল্প 
সংেযেক মানুষ ল�ারভে বিবতমী িরয় পরুো সমাজ ও লদরিে ক্হত কেরছন।

স্ানীয় বাং�ারদহিরদে মর্যে �াো লোহিঙ্ারদে (লবআইনী 
কাজকম্ধ কেরত) সািা�যে কেরছন, তাোই ির�ন আমারদে প্র্ান 
িত্রু, তাোই আসর� এই সব ঘেনাগুর�াে জনযে দায়ী...”

 – নােী, ৩০+, উহেয়া

�াো কযোম্প লেরক হকছুো দরূে বসবাস করেন তারদে মর্যেও উরবেগ েরয়রছ – 
হকন্তু এই উরবেগ �াো উহেয়া বা লেকনারফ বসবাস কেরছন তারদে মরতা অতো 
প্রব� নয়। প্রােসংিরয়ে ভয় অনযোনযে উপরজ�াগুর�ারত লদো �ায়হন; �হদও 
তাো ল� সব বাস্ব সমসযো সম্পরক্ধ  উরবেগ তুর� ্রেরছন লসগুর�া একইেকম 
হছ�। উদািেেস্বরূপ, মরিিোহ�রত উরবেগসমরূিে মর্যে হছ� সেকাে লসই সব 
োস জহম (সেকাহে জহম �া প্রায়ই স্ানীয় মানষুরদে কারছ লছরড লদয়া িয় �ারত 
তাো বসবাস বা কৃহষকাজ করেন) পনুরুধিারেে জনযে পদরক্প হনরছে ল�োরন 
তাো বহু প্রজন্ম ্ রে বসবাস কেরছন; আে লসই সারে �বরেে ম�ূযে বযোপকভারব 
করম �াওয়া (এই অঞ্চর�ে অরনরকই �বে-োষী)।
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আমম এমন যকানও যমদয়দক মবদয় করব না যে ক্াদপে যকানও এনমিও-য� কাি কদর

* স্ানীয় জনরগাষ্ঠী এনহজও-ে কো বর�রছ – হকন্তু তাো এনহজও ব�রত জাহতসংরঘে সংস্াগুর�ারকও বুহঝরয় োরক।

স্ানীয় জনসা্ােে স্বীকাে করেন ল�, মানহবক সংস্াগুর�া* লোহিঙ্া 
সম্প্রদায়রক প্রেুে সািা�যে কেরছ আে লসই সািার�যেে প্ররয়াজনও েরয়রছ। 
তাো এোও মরন করেন ল�, মানহবক সংস্াগুর�া �হদ কযোম্পগুর�ারত তারদে 
সিায়তা কা�্ধক্রম বন্ করে লদয়, তাির� লোহিঙ্া জনগে বোো স্ানীয় 
মানুষরদে ওপে আক্রমরেে সম্াবনা অরনক লবরড �ারব। তাো এো বঝুরত 
পারেন ল�, মানহবক সংস্াগুর�া কযোম্পগুর�ারত পয়়ঃহনষ্ািন, পহেবাে-
পহেকল্পনা, পহেছেন্নতা এবং অবকাঠারমাগত লসবা প্রদান কেরছ এবং 
লসই সারে তাো োদযে ও প্রসা্ন সামগ্ীে মরতা বহু হজহনসপত্রও হবতেে 
কেরছ। হকন্তু কেরনা কেরনা স্ানীয় মানুষরদে মরন িরছে ল�, িেোেমীো 
অরনক লবহি সিায়তা পারছেন। তাো ব�রছন ল�, স্ানীয় বাজােগুর�ারত 
প্রেুে পহেমারে ত্রােসামগ্ী হবহক্র কো িরছে এবং লোহিঙ্া জনগে মানরুষে 
বাহড-বাহড হগরয়ও ত্রাে সামগ্ী হবহক্র কেরছ, �া লেরক তারদে এই হবশ্াস 
জন্মারছে ল�, লোহিঙ্া িেোেমীো তারদে প্ররয়াজরনে তু�নায় অরনক লবহি 
হজহনসপত্র পারছেন। তাো মরন কেরছন ল�, লোহিঙ্া জনগে ল�োরন তারদে 
প্ররয়াজনীয় সবহকছু লপরয় �ারছেন, লসোরন মানহবক সংস্াগুর�া স্ানীয় 
মানুষরদে অবরি�া কেরছ। স্ানীয় বাং�ারদহি সম্প্রদারয়ে মরত, তাোও 
একই ্েরনে সরু�াগ-সহুব্া পাওয়াে অহ্কােী �া িেোেমীরদে লদওয়া 
িরছে অেবা, �হদ সক�রক লসবা লদওয়া সম্ব নাও িয়, তাির� অন্তত 
স্ানীয় বাং�ারদহিরদে মর্যে �াো দহেদ্র, তারদে সিায়তা লদওয়া উহেত। 
হকছু মানুরষে মরত, ক্রমাগত সিায়তা লদয়া সম্ব না ির�ও, অন্তত প্রহত দইু 
মারস একবাে মানহবক সংস্াগুর�া সিায়তা হদরত পারে। তাো মরন করেন 
ল�, এো তারদে আরেকেু সছে�ভারব জীবন�াপন কেরত সািা�যে কেরব।

গত করয়ক সপ্তারি এমন মরন িরছে ল� স্ানীয় জনসা্ােরেে কারছ 
মানহবক সংস্াগুর�াে সনুাম হকছুো কু্ণ্ণ িরয়রছ। আন্তজ্ধাহতক সংস্াগুর�া 
মসুহ�মরদে ্ম্ধান্তহেত করে হরিষ্টান কোে লেষ্টা কেরছ এবং মানহবক 
সংস্াে কমমীো কাজ লদয়াে হবহনমরয় স্ানীয় লমরয়রদে লিাষে কেরছ এই 
্েরেে েবে বযোপকভারব লিানা �ারছে। হকছু মানষু এমন একটি ঘেনাে 
কোও উরলেে করেরছন ল�োরন একটি ত্রাে সংস্ায় কম্ধেত এক �গু�রক 
অনব্ িােীহেক সম্পরক্ধ ে অপোর্ কক্সবাজারেে একটি লিারে� লেরক 
লগ্ফতাে কো িরয়হছ�। �হদও মানুষ লমরন হনরয়রছন ল� তাো লসই ঘেনা 
হনজ লোরে লদরেনহন আে তাই লসো সহতযে লসই হবষরয় হনহচিত নন, তবু 
তাো জাহনরয়রছন ল� এমন ঘেনা জনসা্ােরেে মরন এই ্ােো ততহে 
কেরছ ল� মানহবক সংস্ায় কম্ধেত নােীরদে েহেত্র ভার�া নয়। এই ্েরনে 
কাহিনী প্রোে িওয়াে কােরে স্ানীয় হকছু তরুে কযোরম্প কম্ধেত নােীরদে 
হবরয় কেরত োজী িরছেন না।

একজন অংিগ্িেকােী উরলেে করেন ল�, সমারজে কারছ লছাে িরয় �ারবন 
এই ভরয় হতহন একটি মানহবক সিায়তা সংস্ায় োকহেে সরু�াগ প্রতযোেযোন 
করেরছন। তরব �াো কাজ েুঁজরছন, তাো বর�ন ল�, একটি কাজ লজাগাড 
কোে জনযে তারদে েীহতমত সংগ্াম কেরত িরছে। তাো হবশ্াস করেন ল�, 
োকহে লপরত ির� ঘষু হদরত িয়; এবং এমনহক �হদ তাো ঘষু হদরত োহজও 
িন তারদে োইরত লোহিঙ্া জনগে অহ্ক পহেমারে ঘষু হদরত পারে; কােে 
তাো অহতহেতে হেহ�ফ বাইরে হবহক্র করে এবং কযোরম্পে লভতরেে বাজারে 
বযেবসা করে বাডহত আয় করে। অরনরক বর�ন, �হদ লকউ োকহেে প্রস্াব 
পায় তাির� লোহিঙ্া জনরগাষ্ঠী লেরক তারদে হুমহক লদয়া িয় এবং কযোরম্পে 
আরিপারি লঘষঁরত হনরষ্ কো িয়। তাো আেও হবশ্াস করেন ল�, লকান 
লকান আন্তজ্ধাহতক সংস্া োয় না ল� লোহিঙ্া িেোেমীো হফরে �াক এবং 
লকান লকান সংস্া প্রতযোবাসরনে হবরুরধি কাজ কেরছ।

এনহজওগুর�া ো�, িা�, লত�, সাবান, সবহকছুই হদরছে। 
আপহন আমারক ব�নু ল� তাো লোহিঙ্ারদে কী না হদরছে? 
একো পহেবারে �া �া দেকাে, তাে সবহকছুই হদরছে।”

 – নােী, ৩০+, উহেয়া

একটি লোহিঙ্া পহেবারেে �া হকছু প্ররয়াজন িয় তাে সব 
হকছুই এনহজওগুর�া তারদে হদরছে। োবাে-দাবাে লেরক 

শুরু করে আসবাবপত্র প�্ধন্ত, সবহকছু। তাো এমনহক লোহিঙ্া 
লমরয়রদে জনযে লফয়াে অযোন্ড �াভহ�ও [প্রসা্রনে হক্রম] হদরছে।”

 – পরুুষ, ৩০+, লেকনাফ

একটি পহেবাে হবরয়ে প্রস্াব হনরয় এর� পাত্রপক্ প্রেরমই 
জানরত োইরছ ল� পাত্রী কযোরম্প কাজ করেন হকনা। পাত্রীে 

কযোরম্প কাজ কোে ইহতিাস োকর� পাত্রপক্ আে লসই সম্পরক্ধ ে 
হদরক এগুরত োইরছ না। আহম এো আমাে প্রহতরবিীে লক্রত্র ঘেরত 
লদরেহছ।”

– নােী, ৩০+, উহেয়া
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হবহবহস হমহিয়া অযোকিন এবং ট্ান্সর�েস্ধ উইদাউে বি্ধ াস্ধ হমহ�ত ভারব লোহিঙ্া সংকরে ক্হতগ্স্ 
জনসা্ােরেে কাছ লেরক মতামত সংগ্ি কো এবং লসগুর�া সংকহ�ত কোে কাজ কেরছ। এই 
সংহক্প্ত প্রহতরবদনটিে উরদেিযে ি� হবহভন্ন হবভাগগুর�ারক লোহিঙ্া এবং আশ্রয়দাতা (বাং�ারদিী) 
সম্প্রদারয়ে লেরক পাওয়া হবহভন্ন মতামরতে একটি সংহক্প্ত হববেে লদওয়া, �ারত তাো জনরগাষ্ঠীগুর�াে 
োহিদা এবং পছন্-অপছরন্ে হবষয়টি হবরবেনা করে ত্রারেে কাজ আেও ভার�াভারব পহেকল্পনা 
এবং বাস্বায়ন কেরত পারে।

এই কাজটিে জনযে অে্ধ সেবোি করেরছ ই.ইউ হিউমযোহনরেহেয়ান এইি এবং ইউরক হিপাে্ধরমন্ট ফে 
ইন্টােনযোিনা� লিরভ�পরমন্ট।

‘�া জানা জরুহে’ সম্পরক্ধ  আপনাে ল�রকারনা মন্তবযে, প্রশ্ন অেবা মতামত, info@cxbfeedback.org 
ঠিকানায় ইরমই� করে জানারত পারেন।

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

আমরা যেসবুদকর খবদর মবশ্াস কমর না, মকন্তু…

কীভারব লোহিঙ্া সংকে সম্পহক্ধ ত তেযে পান জানরত োইর� স্ানীয় ল�াকজন বর�ন ল�, কযোরম্পে 
আরিপারি বসবাসেত তারদে বনু্বান্ব ও আত্ীয়স্বজনরদে কাছ লেরক অেবা কযোরম্পে হভতরে 
বা আরিপারি �াো লছােোে বযেবসা পহেো�না করেন তারদে কাছ লেরক তাো এ সম্পরক্ধ  জানরত 
পারেন। জনসা্ােে বে্ধনা করে ল�, স্ানীয় োরয়ে লদাকারন সন্যোকা�ীন ো লেরত লেরত তাো লোহিঙ্া 
সংকে-সংক্রান্ত হবষয় হনরয় আর�ােনা করে, এবং তারদে আর�ােনাে প্র্ান হবষয় িয় লোহিঙ্ারদে 
প্রতযোবাসন, ক্রমব ্্ধমান অপো্ কা�্ধক্রম এবং সাম্প্রহতক সমরয় কযোরম্প অনুহষ্ত লোহিঙ্া 
িেোেমীরদে হবরক্াভ।

�েন আমো োরয়ে লদাকারন বহস, সবাই জানরত োয় লোহিঙ্া প্রতযোবাসরনে অবস্া 
হক? তাো করব হফরে �ারব?”

 – পরুুষ, ৩০+, লেকনাফ

োরয়ে লদাকান বা অনযোনযে ল�াকসমাগমস্ারনে আর�ােনাে লকর্রে োরক ম�ূত স্ানীয় সংবাদপরত্রে 
তেযে – এই সব আড্াে প্ররতযেক পরুুষ সদসযে স্ানীয় সংবাদপরত্রে তেযে উরলেে করে তাে ওপে 
বনু্বান্ব ও পহেবারেে সদসযেরদে সারে আর�ােনা বা তক্ধ  করেন। তেযে প্রাহপ্তে এই বযেবস্ায় 
লফসবুরকেও একটি লকৌতূির�াদেীপক ভূহমকা েরয়রছ: �হদও প্রায় সক� অংিগ্িেকােীই বর�রছন 
ল� তাো লফসবুরক ল�সব েবে লদেরত পান তা হবশ্াস করেন না, হকন্তু (লফসবকু বা লমরসঞ্ারে) 
বনু্বান্ব এবং পহেবারেে সদসযেো ল� সব েবে লিয়াে করেন লসগুর�ারক হবশ্াসর�াগযে মরন কো িয়। 
অবিযে সোসহে প্রােহমক উৎস লেরক না লপরয় �হদ তেযেটি একজন বনু্ে কাছ লেরক পাওয়া �ায়, তরব 
তেযেটিে হবশ্াসর�াগযেতা অরনক লবহি িয়।

স্ানীয় নােীরদে লক্রত্র, লোহিঙ্া জনরগাষ্ঠীই জরুহে অবস্া সংক্রান্ত তরেযেে ম�ূ উৎস হিরসরব কাজ 
করে। নােীো বর�ন, �েন লোহিঙ্া িেোেমীো তারদে হেহ�রফে দ্রবযেসামগ্ী হবহক্র কোে জনযে আরস 
তেন হনরজরদে অবস্া হনরয় কো ব�াে পািাপাহি কযোরম্প কী ঘেরছ লস সম্পরক্ধ ও তাো কোবাত্ধ া 
বর� োরক। লকারনা লকারনা নােী বর�রছন ল�, তাো লফসবকু লেরকও হবহভন্ন তেযে লদরে োরকন।

আমো লফসবুরকে েবরে হবশ্াস কহে না। হকন্তু �েন আমাে লকারনা বনু্ বর�ন ল�, 
হতহন এই তেযেটি লফসবরুক লপরয়রছন তেন আহম লসই তেযেটি হবশ্াস কহে।”

 – নােী, ১৮-২৯, উহেয়া

আমাদের ভাসানচদর যেদ� বাধ্ করা হদব...

লবহিেভাগ স্ানীয় মানষু হবশ্াস করেন না ল� লোহিঙ্া জনরগাষ্ঠী হময়ানমারে লফেত �ারব। জনসা্ােে বর� 
ল�, তাো এমন লকান হকছু লদেরত পান না �াে জনযে লোহিঙ্া জনরগাষ্ঠী হফরে ল�রত োইরব, হবরিষ করে ল�রিতু 
তাো বাং�ারদরি তারদে প্ররয়াজরনে সবহকছুই পারছে এবং হবহভন্ন সংস্াে কাছ লেরক প্রেুে সিায়তা পারছে। 
ল�াকজন আেও উরলেে করেরছন ল�, লোহিঙ্া জনরগাষ্ঠী বাং�ারদরি ল� স্বা্ীনতা লভাগ কেরছ, হময়ানমারে 
তারদে এই স্বা্ীনতা পাওয়াে অহ্কাে লনই। স্ানীয় ল�াকজন আেও মরন করেন ল�, স্ানীয় আইনকানুন 
িেোেমীরদে লক্রত্র �ো�েভারব প্ররয়াগ কো িরছে না। তাো মরন করেন ল�, লোহিঙ্া জনরগাষ্ঠীরক ‘অহতহে’ 
হিরসরব হবরবেনা কো িরছে এবং লোহিঙ্া জনগে এই ম�্ধাদাে অপবযেবিাে কেরছ। ল�াকজন আেও বর�রছন 
ল�, স্ানীয় প্রিাসন লোহিঙ্া সম্প্রদারয়ে ওপে আইন প্ররয়ারগে লক্রত্র অরনক সময় অতযেন্ত হিহে�তা প্রদি্ধন 
করে; হবরিষ করে �েন স্ানীয়ো – উদািেেস্বরূপ েুহেে বযোপারে– লোহিঙ্া জনগরেে হবরুরধি অহভর�াগ কেরত 
�ান। তাো বর�ন ল�, অহ্কাংি স্ানীয় প্রিাসন তারদে ‘মাহনরয় ে�াে’ অনুরো্ করে, হকন্তু অংিগ্িেকােীো 
জানান ল� তারদে পরক্ মাহনরয় ে�া প্রায় অসম্ব লকননা বাং�ারদরি প্রেম আসাে পে লেরক এ প�্ধন্ত লোহিঙ্া 
জনগে অরনক বদর� লগরছ। তাো মরন করে ল� লোহিঙ্া জনরগাষ্ঠী আেও লবহি আক্রমোত্ক, উধিত এবং 
অহনষ্টকে িরয় উরঠরছ। মাদক বযেবসা এবং উবেবৃত্ত হেহ�ফ হবহক্র কোে মা্যেরম িেোেমীরদে সম্পদিা�ী িরয় 
ওঠাে কােরে তারদে লভতে এেকম মরনাভাব লদো �ায় ল�, ল�ন তাোই স্ানীয় অঞ্চ�গুর�ারত সংেযোগুরু 
লগাষ্ঠী।

শুরুরত আমো তারদে আশ্রয় হদরয়হছ হকন্তু সমরয়ে সারে সারে তারদে আেেে বদর� লগরছ। 
এছাডাও, সমরয়ে সারে সারে তারদে অে্ধননহতক অবস্ােও উন্নহত িরয়রছ এবং তাো উধিত 
িরয় উরঠরছ। এসব কােরে আমারদে ম্যেকাে সম্পক্ধ  বদর� লগরছ।”

 – পরুুষ, ৩০+, লেকনাফ

উভয় সম্প্রদারয়ে ম্যেকাে এই আিঙ্াজনক সম্পরক্ধ ে কােরে স্ানীয় জনরগাষ্ঠীে লকউ লকউ মরন কেরছন 
ল� ভহবষযেরত তারদেই ভাসানেরে স্ানান্তে কেরত বা্যে কো িরব। ল�রিতু তাো হবশ্াস করেন না ল� লোহিঙ্া 
জনরগাষ্ঠী লকানহদনও হময়ানমারে হফরে �ারব তাই তারদে আিঙ্া ল�, লকান একহদন লোহিঙ্া জনরগাষ্ঠী তারদে 
আক্রমে কেরব এবং তারদে ভাসানেরে ের� ল�রত বা্যে কেরব।

আমো মরন কহে লোহিঙ্া জনরগাষ্ঠী বেং আমারদে ভাসানেরে পাঠারব। এবং আমারদে বা্যে 
িরয় লসোরন ল�রত িরব কােে ১০ �াে লোহিঙ্া �হদ আমারদে আক্রমে করে – তাির� আমো 
হক-ই বা কেরত পাহে? আমো এই এ�াকা লছরড ল�রত বা্যে িরবা।”

 – পরুুষ, ৩০+, লেকনাফ
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