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ইস্যু ৩১ × সসোমবোর, ০৯ ডিসসম্বর ২০১৯

ক্যাম্পে র�যাহিঙ্যা হকম্�যা�-হকম্�যা�ীম্ে� 
প্রধযান আ�ঙ্যাগুম্�যা কী?

সতূ্র: সম্প্রেযাম়্ে� রে়েযা মতযামত এবং র্যাতযা েম্�� মতযামম্ত 
র�যাহিঙ্যা জনম্�যাষ্ঠী রে আ�ঙ্যাগুম্�যা প্রকযা� কম্�ম্ে। 
২০১৯ সযাম্�� এহপ্র� রেম্ক রসম্টেম্ব� পে্যন্ত হবহিন্ন ক্যাপে 
(২, ৪, ৫, ৮, ৯, ১০, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২২, 
২৪, কুতুপযা�ং আ�.হস) হকম্�যা�-হকম্�যা�ীম্ে� (ব়েস 
১২ রেম্ক ১৮ বে�) রেম্ক সং�িৃীত মতযামত। এই রেটযা 
রক়েযা� বযাং�যাম্ে�, হে.আ�.হস, আই.ও.এম এবং রসি ে্ 
হি�ম্রেন সংগ্রি কম্�ম্ে (রবস - ৫২২টি মতযামত)। হবহিন্ন 
ক্যাম্পে (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, 
১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬) ২০১৯ 
সযাম্�� এহপ্র� রেম্ক রসম্টেম্ব� পে্যন্ত র্যাতযােম্� আম্�যািনযা 
পহ�িযা�নযা ক�যা িম়্েহে�, েযাম্ত হকম্�যা�-হকম্�যা�ী�যা (ব়েস 
১২-১৮) অং�গ্রিণ কম্�হেম্�ন। এই ে�গুম্�যা� কযাে 
রেম্ক অ্যাক�ন এইে বযাং�যাম্ে�, ব্্যাক, রক়েযা� বযাং�যাম্ে�, 
হরিহচি়েযান এইে, হস.এস.আই, হে.আ�.হস, আই.ও.এম, 
এম.টি.আই, হপ.ইউ.আই, টি.এ.আই এবং ইউ.এন.
এইি.হস.আ� মতযামত সংগ্রি কম্�ম্ে (রবস - ৩৪৫৮)। 
সমস্যাগুম্�যা আম্�যা �িী�িযাম্ব রবযাঝযা� উম্দেম্�্ ২০১৯ 
সযাম্�� নম্িম্ব� মযাম্স ৫ নং ক্যাম্পে হকম্�যা�ম্ে� সযাম্ে েটুি 
এবং হকম্�যা�ীম্ে� সযাম্ে েটুি, রমযাট িযা�টি র�যাকযাস েম্� 
আম্�যািনযা� আম়্েযাজন ক�যা িম়্েহে�।

েরািহ�া িকেশার-িকেশারীেদর �ধান িতন� সমস্যা এি�ল – েসে��র ২০১৯

িকেশারী (েবস-২৪৮)িকেশার (েবস-২৫৭)েমাট (েবস-৫২২)
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নিথপ� সং�া� সমস্যা েশ�ার সং�া� আশংকা নন-ফুড আইেটম সং�া� সমস্যা

�ত ে়ে মযাম্স র�যাহিঙ্যা হকম্�যা�-হকম্�যা�ী�যা মযানহবক সিযা়েতযা সংস্যাগুম্�যা� কযাম্ে তযাম্ে� হবহিন্ন আ�ঙ্যা এবং মতযামত প্রকযা� 
কম্�ম্ে। ২০১৯ সযাম্�� এহপ্র� রেম্ক রসম্টেম্ব� পে্যন্ত হকম্�যা�-হকম্�যা�ী�যা প্রধযান রে আ�ঙ্যাগুম্�যা তুম্� ধম্�ম্ে তযা� রকম্্রে 
হে� ত্রযাম্ণ� নহেপত্র, নন-�ুে আইম্টম, র�ল্যা� এবং পযাহন-সংরিযান্ত সমস্যাগুম্�যা।
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 নথিপত্র-সংক্রান্ত সমস্রা

�ত ে়ে মযাম্স র�যাহিঙ্যা হকম্�যা�-হকম্�যা�ীম্ে� সবম্িম়্ে 
বড় রে সমস্যা� সম্ুখীন িম্ত িম়্েম্ে তযা ি� হবহিন্ন 
ধ�ম্ন� নহেপত্র রেমন- স্যাট্য কযাে্য , র্যাপ (SCOPE) 
কযাে্য  এবং রটযাম্কন সংরিযান্ত সমস্যা।

কযাে্য  নযা পযাও়েযা: অসংখ্ হকম্�যা�-হকম্�যা�ী জযাহনম়্েম্েন 
রে তযা�যা এখম্নযা রকযাম্নযা স্যাট্য কযাে্য  পযান হন। সম্প্রেযাম়্ে� 
রেম্ক প্রযাপ্ত মতযামম্ত রেখযা র�ম্ে রে, হকেু হকম্�যা�-
হকম্�যা�ী� আ�যােযা কযাে্য  প্রম়্েযাজন কযা�ণ তযা�যা তযাম্ে� 
স্যামী/স্তী� কযাে রেম্ক আ�যােযা িম়্ে র�ম্েন বযা হবম়্ে 
কম্� হনম্জম্ে� সংসযা� শুরু কম্�ম্েন (আম্� তযা�যা 
তযাম্ে� হপতযামযাতযা� পহ�বযাম্� হনবহধিত হেম্�ন)। হকেু 
হকম্�যা�-হকম্�যা�ী উম্লেখ কম্�ম্েন রে তযা�যা হবম়্ে 
কম্�ম্েন তযাই প�ুম্নযা কযাম্ে্য � পহ�বম্ত্য  নতুন কযাে্য  
প্রম়্েযাজন। র�যাকযাস েম্� অম্নক হকম্�যা�ী বম্�ম্েন রে, 
তযা�যা তযাম্ে� এ�যাকযা়ে এমন অম্নক মযানুষ রেম্খম্েন 
েযা�যা রকযাম্নযা হনবধিন কযাে্য  বযা বযাজযা� কযাে্য  বযা রটযাম্কন 
পযান হন। হকম্�যা�ম্ে� তু�নযা়ে হকম্�যা�ী�যা নহেপত্র 
হনম়্ে রবহ� সমস্যা়ে পড়ম্েন। এেযাড়যাও র�যাকযাস েম্� 
হকম্�যা�ী�যা রেখযাম্ন হবহিন্ন কযাে্য /নহেপত্র হনম়্ে তযাম্ে� 
আ�ঙ্যা প্রকযা� কম্�ম্েন রসখযাম্ন হকম্�যা��যা বম্�ম্েন 
রে তযাম্ে� রকযানও সমস্যা়ে পড়ম্ত িম্ছে নযা।

রটযাম্কন হেম়্েও ত্রযাণ নযা পযাও়েযা: র�যাকযাস েম্� হকম্�যা��যা 
উম্লেখ কম্�ম্েন রে তযা�যা ত্রযাম্ণ� জন্ (হবম্�ষত নন-
�ুে আইম্টম) কযাে্য  বযা রটযাম্কন রপম়্েম্েন, হকন্তু তযা�যা 
রসইসব রটযাম্কন ব্বিযা� কম্� রকযাম্নযা ত্রযাণসযামগ্রী 
পযানহন। সংস্যাগুম্�যা� ত�� রেম্ক ব�যা িম়্েম্ে রে, 
তযাম্ে� কযাম্ে েযাকযা রটযাম্কন নম্বম্�� সযাম্ে তযাম্ে� আইহে 
কযাম্ে্য � হবপ�ীম্ত রে়েযা রটযাম্কন নম্ব� হম�ম্ে নযা; এবং 
রসই নম্ব� নযা রম�যা� কযা�ম্ণ তযা�যা রকযাম্নযা ত্রযাণসযামগ্রী 
পযানহন। হকেু হকম্�যা�ী জযাহনম়্েম্েন রে তযা�যা বযাজযাম্�� 

কযাে্য  রপম়্েহেম্�ন, হকন্তু রসই কযাে্য  হেম়্ে তযা�যা রকযাম্নযা 
খযাে্ সযামগ্রী পযানহন। রকউ রকউ বম্�ম্েন রে তযাম্ে� 
কযাম্ে এক বেম্�� রবহ� সম়ে ধম্� এন.এ�.আই (নন-
�ুে আইম্টম) কযাে্য  েযাকম্�ও, রসই কযাে্য  ব্বিযা� কম্� 
তযা�যা কখম্নযা রকযাম্নযা এন.এ�.আই পযানহন। কযাে্য  হেম়্ে 
ঠিকমত ত্রযাণ পযাও়েযা নযা র�ম্�ও হকম্�যা�ী�যা জযাহনম়্েম্েন 
রে তযা�যা কখন কযাে্য  এবং রটযাম্কন হবত�ণ ক�যা িম্ছে তযা 
জযানম্ত আগ্রিী।

 কখম্নযা কখম্নযা রটযাম্কন রে়েযা� পম্�ও 
আমযাম্ে� নন-�ুে আইম্টম রে়েযা ি়ে নযা। েখন 
আম�যা কতৃ্য পক্ষম্ক আমযাম্ে� রটযাম্কন রেখযাই, 
তযা�যা আমযাম্ে� রটযাম্কন হনম়্ে রনন হকন্তু আমযাম্ে� 
হকেুই রেন নযা।"

– পুরুষ, ১৯, ক্যাপে ৫ 

কযাে্য  িযাহ�ম়্ে র��যা: কহমউহনটি� মতযামত রেম্ক 
জযানযা র�ম্ে রে হকেু হকম্�যা� তযাম্ে� র্যাপ এবং স্যাট্য 
কযাে্য  িযাহ�ম়্ে র�ম্�ম্েন। রকউ কযাে্য  িযাহ�ম়্ে র��ম্�, 
সযাধযা�ণত রসটযা তযাম্ে� মযাহঝ বযা হস.আই.হস অহ�ম্স 
জযানযাম্নযা� কেযা। রসম্ক্ষম্ত্র সযাধযা�ণত মসহজে রেম্ক 
ব্লকগুম্�যাম্ত র�যাষণযা ক�যা ি়ে েযাম্ত রকউ িযা�যাম্নযা কযাে্য  
রপম্� তযা মসহজম্ে র��ত রে়ে।

প্রস্যাহবত সমযাধযান: হকম্�যা��যা মম্ন কম্�ন রে সংস্যাগুম্�যা 
তযাম্ে� ব্লম্ক হন়েহমতিযাম্ব হমটিং-এ� আম়্েযাজন ক�ম্� 
তযা�যা তযাম্ে� সমস্যাগুম্�যা জযানযাম্ত পযা�ম্ব। তযাম্ে� মম্ত 
রসটযা সংস্যাগুম্�যাম্ক আম্�যা দ্রুত সমযাধযান খুঁম্জ রপম্ত 
সযািযাে্ ক�ম্ব। তযা�যা তযাম্ে� সমস্যাগুম্�যা মযাঝীম্ক 
জযানযাম্ত ততটযা আগ্রিী নন কযা�ণ তযাম্ে� মম্ন ি়ে 
রে মযাঝী� পম্ক্ষ তযাম্ে� সমস্যা� সমযাধযান ক�যা সম্ভব 
িম্ব নযা।

 নন-ফুড আইটেম সংক্রান্ত সমস্রা

হে�হনটি হকম্ট� অিযাব: নন-�ুে আইম্টম্ম� রক্ষম্ত্র, র�যাহিঙ্যা হকম্�যা�ী�যা র�যাকযাস েম্� 
আম্�যািনযা়ে জযাহনম়্েম্েন রে তযা�যা হে�হনটি হকট পযাম্ছেন নযা। তযা�যা বম্�ম্েন রে তযা�যা 
রটযাম্কন রপম়্েহেম্�ন হকন্তু তযা সম্ত্ত্বও েইু মযাম্স মযাত্র একবযা�ই একটি কম্� হে�হনটি হকট 
রপম়্েম্েন। তযা�যা জযাহনম়্েম্েন রে প্রযা়েই সকম্�� জন্ পে্যযাপ্ত হে�হনটি হকট েযাম্ক নযা। রেমন- 
একটি পহ�বযাম্� হতন জন রমম়্ে েযাকম্�ও তযাম্ে� একজম্ন� ব্বিযাম্�� উপেুক্ত একটি মযাত্র 
হে�হনটি হকট রে়েযা িম়্েম্ে, েযা তযাম্ে� মম্ত পে্যযাপ্ত ন়ে।

িযাইহজন হকম্ট� অিযাব: হকম্�যাম্��যা জযাহনম়্েম্েন রে তযাম্ে� িযাইহজন হকট হনম়্ে সমস্যা িম্ছে। 
তযা�যা উম্লেখ কম্�ম্েন রে িযাইহজন হকট ঠিকমত হবত�ণ ক�যা ি়ে নযা, কম়্েক মযাস প� প� 
(২/৩ মযাস) মযাত্র একবযা�ই রে়েযা ি়ে। তযা�যা বম্�ম্েন রে, হন়েহমত িযাইহজন হকট নযা পযাও়েযা়ে 
তযাম্ে� হবহিন্ন স্যাস্্ সমস্যা রেখযা হেম্ছে রেমন - সযাবযান নযা পযাও়েযা� কযা�ম্ণ িম্যম্�যা� এবং 
টুেম্পস্ট এবং টুেব্যা� নযা পযাও়েযা� কযা�ম্ণ েঁযাম্ত� সমস্যা। হকম্�যাম্��যা আম্�যা জযাহনম়্েম্েন 
রে, ঠিকমম্তযা হে�হনটি হকট নযা পযাও়েযা� কযা�ম্ণ তযাম্ে� পহ�বযাম্�� নযা�ী সেস্�যাও সমস্যা়ে 
পড়ম্েন। তযা�যা জযাহনম়্েম্েন রে এই হজহনসগুম্�যা রকনযা� জম্ন্ তযা�যা খযাে্ সযামগ্রী হবহরি 
ক�ম্ত বযাধ্ িম্ছেন।

 বহুহেন ধম্� আমযাম্ে� টুেম্পস্ট বযা সযাবযান রে়েযা ি়ে নযা, আ� বযাজযা� রেম্ক এগুম্�যা 
রকনযা� জন্ আমযাম্ে� খযাবযা�েযাবযা� হবহরি ক�ম্ত ি়ে েযা� �ম্� আমযাম্ে� খযাবযাম্�� 
অিযাব রেখযা রে়ে।"

– পুরুষ, ১৮, ক্যাপে ৫
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হবহবহস হমহে়েযা অ্যাক�ন এবং ট্যান্সম্�টস্য উইেযাউট বে্য যাস্য হমহ�ত িযাম্ব র�যাহিঙ্যা সংকম্ট ক্ষহতগ্রস্ 
জনসযাধযা�ম্ণ� কযাে রেম্ক মতযামত সংগ্রি ক�যা এবং রসগুম্�যা সংকহ�ত ক�যা� কযাজ ক�ম্ে। এই 
সংহক্ষপ্ত প্রহতম্বেনটি� উম্দে�্ ি� হবহিন্ন হবিযা�গুম্�যাম্ক র�যাহিঙ্যা এবং আ়্েেযাতযা (বযাং�যাম্ে�ী) 
সম্প্রেযাম়্ে� রেম্ক পযাও়েযা হবহিন্ন মতযামম্ত� একটি সংহক্ষপ্ত হবব�ণ রেও়েযা, েযাম্ত তযা�যা জনম্�যাষ্ঠীগুম্�যা� 
িযাহিেযা এবং পেন্দ-অপেম্ন্দ� হবষ়েটি হবম্বিনযা কম্� ত্রযাম্ণ� কযাজ আ�ও িযাম্�যািযাম্ব পহ�কল্পনযা 
এবং বযাস্বযা়েন ক�ম্ত পযাম্�।

এই কযাজটি� জন্ অে্য স�ব�যাি কম্�ম্ে ই.ইউ হিউম্যাহনম্টহ�়েযান এইে এবং ইউম্ক হেপযাট্যম্মন্ট �� 
ইন্টযা�ন্যা�নযা� রেম্ি�পম্মন্ট।

‘েযা জযানযা জরুহ�’ সপেম্ক্য  আপনযা� রেম্কযাম্নযা মন্তব্, প্রশ্ন অেবযা মতযামত, info@cxbfeedback.org 
ঠিকযানযা়ে ইম্মই� কম্� জযানযাম্ত পযাম্�ন।

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

 শেল্রার সংক্রান্ত আেঙ্রা

র�ল্যাম্�� ক্ষ়েক্ষহত: র�যাহিঙ্যা হকম্�যা�-হকম্�যা�ীম্ে� আম্�কটি 
বড় আ�ঙ্যা� হবষ়ে ি� র�ল্যা�। র�যাকযাস েম্� আম্�যািনযা়ে, 
অং�গ্রিণকযা�ী�যা উম্লেখ কম্�ম্েন রে তযাম্ে� র�ল্যা�গুম্�যা 
বহুহেন আম্� ততহ� ক�যা িম়্েহে� আ� এখন রসগুম্�যা� অবস্যা 
খবুই খযা�যাপ িম়্ে র�ম্ে, হবম্�ষত বষ্যযাকযাম্�। তযা�যা জযাহনম়্েম্েন 
রে তযাম্ে� �ম্�� িযা� ও রে়েযা� ক্ষহতগ্রস্ িম়্েম্ে এবং রকউ রকউ 
বণ্যনযা কম্�ম্েন রে বৃষ্টি� পযাহন ঢুম্ক �� রিম্স েযাও়েযা়ে কীিযাম্ব 
তযাম্ে� র�ল্যা� রেম্ড় িম্� রেম্ত িম়্েহে�। তযা�যা বম্�ম্েন রে 
এমনটযা �টম্� তযাম্ে� সযামহ়েকিযাম্ব রকযানও আত্ীম়্ে� কযাম্ে 
আ়্ে খুঁজম্ত ি়ে, হকন্তু রসটযা স্যা়েী সমযাধযান ন়ে।

র�ল্যা� হকম্ট� অিযাব: হকেু হকম্�যা�-হকম্�যা�ী উম্লেখ কম্�ম্েন 
রে তযা�যা রকযাম্নযা র�ল্যা� হকট পযানহন (রেমন- বঁযা�, হত্রপ� এবং 

েহড়) েযা হেম়্ে তযা�যা হনম্জম্ে� র�ল্যা� রম�যামত ক�ম্ত পযাম্�ন। 
তযা�যা জযাহনম়্েম্েন রে তযাম্ে� এই হজহনসগুম্�যা রকনযা� সযামে্য্ 
রনই কযা�ণ এগুম্�যা� েযাম খবুই রবহ�। তযা�যা বম্�ম্েন রে, তযা�যা 
এই সমস্যাগুম্�যা (িযাঙযা রে়েযা�, ক্ষহতগ্রস্ িযা�, িযা� হেম়্ে পযাহন 
পড়যা) হস.আই.হস অহ�ম্স� রস্ছেযাম্সবকম্ে� জযাহনম়্েম্েন। তযা�যা 
এটযাও তুম্� ধম্�ম্েন রে তযাম্ে� র�ল্যা� �নযাক্তক�ণ কযাে্য  রে়েযা 
সম্ত্ত্বও, র�ল্যাম্�� ব্যাপযাম্� অহিম্েযা� কম্� সমস্যা� রকযানও 
সমযাধযান ি়েহন।

 আমযা� কযাম্ে র�ল্যা� �নযাক্তক�ণ কযাে্য  �ম়্েম্ে, হকন্তু 
আহম এখনও র�ল্যা� রম�যামত ক�যা� জন্ রকযাম্নযা সযািযাে্ 
পযাই হন।"

– পুরুষ, ১৮, ক্যাপে ৫

 পরাথন সংক্রান্ত সমস্রা

র্যাতযােম্� অং�গ্রিণকযা�ী হকম্�যা�-হকম্�যা�ীম্ে� তুম্� ধ�যা আম্�কটি 
আ�ঙ্যা ি� পযাহন� উৎম্স� অিযাব এবং হনত্ পযাহন� সমস্যা। তযাম্ে� মম্ত 
তযাম্ে� �ম্�� কযােযাকযাহে পে্যযাপ্ত পযাহন� উৎস রনই।

পযাহন� জন্ অম্নক েমূ্� রেম্ত ি়ে: র�যাকযাস েম্� আম্�যািনযা়ে 
অং�গ্রিণকযা�ী�যা জযাহনম়্েম্েন রে পযািযাম্ড়� ওপম্� েযাকযা রব� হকেু 
ন�কূপ রেম্ক পে্যযাপ্ত পযাহন পযাও়েযা েযা়ে নযা এবং রসগুম্�যা রবহ��িযা� 
সম়েই কযাজ কম্� নযা। তযা�যা বণ্যনযা কম্�ম্েন রে কীিযাম্ব তযাম্ে� 
ন�কূপ রেম্ক পযাহন আনযা� জন্ পযািযাড় রবম়্ে নযামম্ত ি়ে, এবং অম্নক 
খযাহন িঁযাটম্ত ি়ে আ� পযাহন হনম়্ে িড়যাই রবম়্ে উঠম্ত ি়ে। হকম্�যা�ম্ে� 
তু�নযা়ে হকম্�যা�ী�যা িড়যাই রবম়্ে পযাহন হনম়্ে েযাও়েযা� সমস্যা রবহ� তুম্� 
ধম্�ম্েন। হকেু হকম্�যা�ী উম্লেখ কম্�ম্েন রে তযা�যা �ি্য বতী নযা�ীম্ে� হনম়্ে 
হবম্�ষিযাম্ব উহবিগ্ন কযা�ণ তযাম্ে� স্যামী�যা মযাম্ঝ মযাম্ঝ সযািযাে্ ক�ম্�ও 
রবহ��িযা� সমম়্ে তযাম্ে�ই পযাহন হনম়্ে িড়যাই রিম্ঙ উঠম্ত ি়ে।

নযা�ী ও পরুুষম্ে� আ�যােযা পযাহন� উৎস প্রম়্েযাজন: হকম্�যা�-হকম্�যা�ী�যা 
বম্�ম্েন রে নযা�ী ও পরুুষ�যা একই জযা়ে�যা রেম্ক একই সমম়্ে পযাহন 
আনম্ত স্ছেন্দ রবযাধ কম্�ন নযা। তযা�যা জযাহনম়্েম্েন রে েহে রেম্� ও 
রমম়্েম্ে� জন্ আ�যােযা পযাহন� উৎস েযাকত তযািম্� তযা�যা স্যাছেন্দ্ রবযাধ 
ক�ম্তন।

খযা�যাপ মযাম্ন� পযাহন: অং�গ্রিণকযা�ী�যা বম্�ম্েন রে পযাহন� উৎসগুম্�যা� 
অবস্যা িযাম্�যা ন়ে। তযা�যা জযাহনম়্েম্েন রে ে�ু্যম্ধি� কযা�ম্ণ রসই পযাহন পযান 
ক�যা েযা়ে নযা।পািন সং�া� সমস্যা

নন-ফুড আইেটম
সং�া� সমস্যা

েশ�ার সং�া�
আশংকা

ে�াতাদেলর মতামেতর %

২১%

৪০%

৪২%

র্যাতযােম্� আম্�যািনযা়ে অং�গ্রিণকযা�ী র�যাহিঙ্যা হকম্�যা�-হকম্�যা�ীম্ে� তুম্� ধ�যা প্রধযান হতনটি আ�ঙ্যা*

* এই র্যাতযােম্� আম্�যািনযাগুম্�যাম্ত অন্তত একজন হকম্�যা� বযা হকম্�যা�ী অং�গ্রিণ কম্�হেম্�ন।
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