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বেছু শরণথােথী থদকশ বিকর থযকত পথাকর, সথাম্প্রবতে সিকয় 
বিয়থানিথার সরেথার এ বনশ্চয়তথা প্দথান েরথার পকর অকনে 
থরথাবিঙ্থা জনগণই এ বিষকয় উকবিগ ও প্শ্ ি্যক্ত েকরকছন। 
জনকগথাষ্ঠীর থেকে প্থাপ্ত িতথািত থেকে থিথাঝথা যথায় থয, এ 
বিষয়টি বঘকর িহু গুজি ও বিভ্থাবন্ত ছব়িকয় প়িকছ এিং 
প্ত্যথািথাসন সম্পকেকে  তকে্যর ঘথাটবত পরূণ েরথা প্কয়থাজন।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্্র ঘযাটতত

থরথাবিঙ্থা সম্প্রদথাকয়র অকনকের েথাকছই প্ত্যথািথাসন প্বক্য়থাটি 
থেিন িকি তথা স্পষ্ট নয় – যথারথা বিকর থযকত পথারকিন তথাকদর 
থসই ি্যথাপথাকর েীিথাকি জথানথাকনথা িকি এিং েী প্বক্য়থায় 
তথাকদর েথাছ থেকে পরথািশকে গ্রিণ েরথা িকি থস সম্পকেকে  
তথারথা আকরথা থিবশ ও বিস্থাবরত তে্য থচকয়কছন। বেছু িথানুষ 
উকলেখ েকরকছন থয, তথারথা বিবিন্ন উৎস থেকে বিন্ন বিন্ন তে্য 
পথাওয়থার েথারকণ বিভ্থান্ত থিথাধ েরকছন। িতকে িথান প্বক্য়থাটির 
িথাইকরও, অকনকেই উকলেখ েকরকছন থয তথারথা, থয সেল 
বসদ্থান্ত ইবতিকধ্য গৃবিত িকয়কছ থস সম্বকধে আকরথা জথানকত চথান 
এিং তথারথা িকন েকরন থয তকে্যর এই ঘথাটবতগুকলথা পরূণ েরথা 
এেথান্তিথাকি জরুবর। থয সেল বিষয় সম্পকেকে  তথারথা আকরথা 
জথানকত চথান তথার িকধ্য প্ধথান িল থয সেল ি্যবক্তকে বিকর 
যথাওয়থার অনুিবত প্দথান েরথা িকয়কছ তথাকদর তথাবলেথা এিং 
থসই সথাকে:

• এই িিূুকতকে  থেন িথাত্র ৩,৪৫০ জন ি্যবক্তকে 
বিকর যথাওয়থার জন্য বনিকেথাচন েরথা িকয়কছ এিং 
তথাকদর েীিথাকি বনিকেথাচন েরথা িকয়কছ?

• থেন ২৪, ২৬ ও ২৭ নম্বর ে্যথাকম্পর িথানুষকদর 
বিকর যথাওয়থার অনুিবত থদয়থা িকয়কছ?

• তথাবলেথাটি থেন প্েথাশ েরথা িয় বন / 
থেন প্েথাশ েরথা যথাকছে নথা?

• বিয়থানিথাকর থয িলূ তথাবলেথাটি পথাঠথাকনথা িকয়কছ, থসটি 
েী িথাংলথাকদশ সরেথার পথাঠিকয়কছ নথাবে ইউ.এন.
এইচ.বস.আর পথাঠিকয়কছ? এিং এিথাকরর তথাবলেথাটি 
২০১৮ সথাকল ি্যিহৃত তথাবলেথা থেকে বিন্ন বেনথা।

• ২০১৮ সথাকলর নকিম্বকর থয সেল পবরিথারকে 
বিকর যথাওয়থার অনুিবত থদয়থা িকয়বছল, থসই 
পবরিথারগুকলথা িতকে িথান তথাবলেথায় রকয়কছ বেনথা।

িথাঠ পযকেথাকয় েিকেরত বেছু েিথীকদর থরথাবিঙ্থা জনকগথাষ্ঠীর সথাকে 
প্ত্যথািথাসন বনকয় আকলথাচনথা নথা েরথার জন্য িলথা িকয়কছ, এ 
বিষয়টি তকে্যর ঘথাটবত আকরথা িথাব়িকয় তুলকছ। বেছু িথানবিে 
সিথায়তথা েিথীকদর সকূত্র জথানথা থগকছ থয বিবিন্ন সংস্থার 
ি্যথাকনজথার, থসক্টর িথা দথাতথাকদর েথাছ থেকে বনকদকেশনথা জথাবর 
েরথা িকয়কছ থয এই বিষকয় সবক্য়িথাকি থেথাকনথা তে্য প্দথান 
েরথা যথাকি নথা এিং এ বিষয়ে প্শ্গুকলথা বস.আই.বস িথা 
ইউ.এন.এইচ.বস.আর-এর েথাকছ থপ্রণ েরকত িকি। স্বছে ও 
সিববিত থযথাগথাকযথাগ ি্যিস্থা েথােথার পকরও, তে্য প্দথাকনর এই 
অপ্তুলতথার েথারকণ তকে্যর ঘথাটবত িৃবদ্ পথাওয়থার সম্থািনথা 
রকয়কছ এিং এর িকল গুজি ও বিভ্থাবন্ত ছব়িকয় প়িকত 
পথাকর।

ররযাতিঙ্যা জনগর তিযযানিযাথর নযাগতরকত্ব ও 
সম্পতত্তর অতিকযাথরর রষেথরে তনশ্চযতযা চযায

থরথাবিঙ্থা সম্প্রদথাকয়র থেউ থেউ িকলকছন থয, যতক্ষণ নথা পযকেন্ত বিয়থানিথার 
সরেথার তথাকদরকে বিয়থানিথাকরর নথাগবরে বিকসকি জথাতীয়তথা প্দথাকনর 
আশ্থাস বদকছেন এিং বিয়থানিথাকর তথাকদরকে তথাকদর সম্পবত্ত বিবরকয় থদয়থা নথা 
িকছে ততক্ষণ তথারথা থসখথাকন বিকর থযকত চথান নথা। তথারথা চথান থয, প্ত্যথািথাসকনর 
থযকেথাকনথা প্বক্য়থা শুরু িওয়থার আকগই এই বিষয়গুকলথার িীিথাংসথা েরথা থিথাে। 
এটি বিকশষিথাকি তথাকদর জন্য প্কযথাজ্য যথারথা বিয়থানিথার থেকে চকল আসথার আকগ 
থিথাটথািটুি সছেল বছকলন – যথাকদর জবি, ি্যিসথা এিং অন্যথান্য সম্পবত্ত বছল – থযকিতু 
িতথািকত থদখথা থগকছ থয অবধেতর ধনী বেছু পবরিথার রকয়কছ যথারথা এই িিূুকতকে ই 
বিকর থযকত প্স্তুত।

বেছু িথানুষ শুকনকছন থয, প্ত্যথািথাসকনর পকর তথাকদর এেটি এন.বি.বস েথাডকে  থদয়থা 
িকি যথা তথাকদরকে ‘িথাংলথাকদশী’ বিসথাকি বচবনিত েরকি। তথারথা আশঙ্থা েরকছন থয, 
যবদ এটি সবত্য িয় তকি বিয়থানিথাকরর থসনথািথাবিনী িবিষ্যকত থয থেথাকনথা সিয় 
তথাকদর থজথার েকর িথাংলথাকদকশ থিরত পথাঠথাকত পথাকর। বেছু িথানুষ আকরথা িকলকছন 
থয বিকর যথাওয়থার আকগ তথারথা থয সিস্ সম্পবত্ত খইুকয়কছন তথার ক্ষবতপরূণ চথান।

তিথর যযাওযযার পথর তনরযাপত্তযা তনথয িযানুষ শঙ্যায আথেন

থরথাবিঙ্থা সম্প্রদথায় থেকে প্থাপ্ত থিবশরিথাগ িতথািকতই বিয়থানিথাকর বিকর যথাওয়থার 
থক্ষকত্র তথাকদর বনরথাপত্তথা বনকয় আশঙ্থা প্েথাশ েরথা িকয়কছ। তথারথা িকলকছন থয, যবদ 
তথাকদর বিয়থানিথাকর থিরত পথাঠথাকনথা িয় তথািকল েথারথা তথাকদর বনরথাপত্তথার দথাবয়ত্ব 
থনকিন তথা তথারথা জথাকনন নথা; যবদ প্কয়থাজনীয় বনরথাপত্তথা প্দথান নথা েরথা িয়, তথািকল 
তথাকদর শঙ্থা থয বিয়থানিথাকরর থসনথািথাবিনী তথাকদরকে বনপী়িন েরকত পথাকর। বেছু 
িতথািকত জথানথাকনথা িকয়কছ, থয সেল থরথাবিঙ্থা জনগণ িতকে িথাকন বিয়থানিথাকর রকয়কছন 
তথাকদর বনরথাপত্তথা সম্পকেকে  পযকেথাপ্ত তে্য নথা পথাওয়থার েথারকণ বিয়থানিথাকর বিকর 
যথাওয়থার থক্ষকত্র থরথাবিঙ্থা জনগকণর িকধ্য বনকজকদর বনরথাপত্তথা বনকয় শঙ্থা রকয়কছ।

থেউ থেউ আকরথা উকলেখ েকরকছন থয ‘িগ’-রথা (রথাখথাইকন িসিথাসেথারী থিৌদ্ 
সম্প্রদথায়) চথান নথা থয থরথাবিঙ্থা জনগণ বিকর যথাে। বেছু িথানুষ থরথাবিঙ্থা জনকগথাষ্ঠীর 
প্ত্যথািতকে কনর বিকরথাধী থিৌদ্কদর সথাকে বিয়থানিথাকরর থসনথািথাবিনীর সংঘকষকের বিবডও 
বলিপ থদকখকছন। থেউ থেউ িীবত প্েথাশ েকরকছন থয, থযকিতু থসনথািথাবিনী অতীকত 
িহু থরথাবিঙ্থা িথানুষ িত্যথা েকরকছ, থসকিতু এখন যবদ স্বল্প সংখ্যে িথানুষ বিকর যথায় 
তকি থসনথািথাবিনীর পকক্ষ এ ধরকণর িত্যথােথাকডের পনুরথািৃ বত্ত েরথা সিজ িকি।
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িযানুষ তনতশ্চত নন রয তিযযানিযাথর 
রপৌঁথে তযারযা রকযা্যায ্যাকথবন

বিয়থানিথাকর প্ত্যথািথাবসত িথানুকষরথা থেথােথায় 
েথােকিন তথা বনকয় অকনে প্শ্ রকয়কছ। বেছু 
িথানুষ জথাবনকয়কছন থয তথাকদর িয় ে্যথাকম্প 
তথাকদর সীবিত সকুযথাগসবুিধথার িকধ্য েথােকত 
িকি। তথারথা আবেয়থাকির এেটি ে্যথাম্প 
সম্পকেকে  শুকনকছন থযখথাকন িলথা িকয়কছ থয 
১১৭,০০০ জন থরথাবিঙ্থা ি্যবক্ত অপযকেথাপ্ত 
খথাদ্য এিং অপ্তুল স্বথাস্্য ও ওয়থাশ (পথাবন, 
পয়়ঃবনষ্থাশন ও পবরছেন্নতথা) ি্যিস্থার িকধ্য 
িসিথাস েরকছন। অকনকেই িকন েরকছন 
থয তথাকদর যবদ িথাংলথাকদকশর ে্যথাম্প িথা 
বিয়থানিথাকরর ে্যথাকম্পর িকধ্য থেথাকনথা এেটথা 
থিকছ বনকত িয় তথািকল িথাংলথাকদকশর ে্যথাম্পই 
থিবশ থ্য় েথারণ তথারথা এখথাকন থিবশ বনরথাপদ 
থিথাধ েকরন।

একত সকদেি থনই থয প্ত্যথািথাসন বনকয় িথাংলথাকদশ ও 
বিয়থানিথার সরেথাকরর সথাম্প্রবতে থঘথাষণথার েথারকণ 
শরণথােথীকদর িকধ্য আলথাপ-আকলথাচনথা আকরথা থিক়ি 
থগকছ। উপযুক্ত িথাষথায় ও িরি্যথাকট স্পষ্ট ও সঠিে 
তে্য পথাওয়থা তথাকদর জন্য প্কয়থাজনীয়, যথাকত তথারথা 
তথাকদর বনকজকদর ও পবরিথাকরর জন্য সঠিে বসদ্থান্ত 
বনকত পথাকরন। িথাঠেিথীরথা যখন েবিউবনটির সথাকে এই 
বিষয়টি বনকয় আকলথাচনথা েরকিন তখন তথাকদর এিন 
শব্দ িথা েেথা ি্যিিথার েরকত িকি যথা িথানুষ সিকজ িুঝকত 
পথাকরন। একত সংকিদনশীল তে্য বনকয় অবনছেথােৃত 
বিভ্থাবন্ত থদখথা থদয়থার সম্থািনথা েিকি।

শুরুথতই প্রত্যাশযা তনযন্ত্রর করুন

সম্প্রদথাকয়র সথাকে থযকেথাকনথা আকলথাচনথার শুরুকতই 
িথাঠেিথীকদর আকলথাচনথার উকদেশ্য স্পষ্টিথাকি জথাবনকয় 
বদকত িকি। থসই সথাকে এটথা িুবঝকয় িলথাও সিথানিথাকি 
জরুবর থয সম্প্রদথাকয়র সদস্যরথা থয তে্য থদকিন তথা বনকয় 
েী েরথা িকি। থযিন- আকলথাচনথাটির উকদেশ্য তে্য প্দথান 
েরথা, নথাবে আপবন স্থানথান্তকরর জন্য আনুষ্থাবনেিথাকি 
থরবজক্রেশন েরকছন। স্পষ্টিথাকি সিবেছু িুবঝকয় 
িলকিন এিং আকলথাচনথা এবগকয় বনকয় যথাওয়থার আকগ 
প্ত্যথাশথা বনয়ন্ত্রকণর বদকে িকনথাকযথাগ থদকিন।

প্রিযান শব্যাবলী

থযকিতু থরথাবিঙ্থা িথাষথায় প্ত্যথািথাসন সম্পবেকে ত অকনে ি্যিিথাবরে শকব্দর 
অবস্ত্ব থনই তথাই স্পষ্ট িথাষথায় ধথারণথাটি িুবঝকয় িলথা জরুবর। থযিন - 
‘বনকজর ইছেথায়’ থিথাঝথাকনথার জন্য বনকজথার ইসসথা িথা খবুশ-খবুশ এিং 
‘থিরত যথাওয়থা’ থিথাঝথাকনথার জন্য ওয়থাবিস।

‘প্ত্যথািথাসন’ থিথাঝথাকনথার জন্য থরথাবিঙ্থা িথাষথায় থেথাকনথা শব্দ থনই 
এিং থেিলিথাত্র অল্প বেছু সংখ্যে থরথাবিঙ্থা িথাষথািথাষীই িথাংলথা শব্দ 
প্ত্যথািথাসকনর অেকে থিথাকঝন, থয শব্দটি চথাটগাথাইয়থা িথাষথািথাষীরথাও ি্যিিথার 
েকরন। থজথারপিূকেে থিরত পথাঠথাকনথা থিথাঝথাকনথার জন্য তথারথা িলথাজবুর 
িিকেথাত িথােথাই দন েেথাটি ি্যিিথার েকরন। থস্বছেথায় প্ত্যথািথাসন িণকেনথা 
েরকত, থরথাবিঙ্থা িথাষথািথাষীরথা বনজর খবুশ-খবুশ িিকেথাত ওয়থাবিস লইজন 
েেথাটি ি্যিিথার েকরন।

ইংকরবজ ‘িলথান্টথাবর’ (থস্বছেথায়) শব্দটিকে প্থায়ই ‘িলথাবন্টয়থার’ শব্দটির 
সথাকে গুবলকয় থিলথা িয়। িথাংলথাকদকশর থরথাবিঙ্থা জনকগথাষ্ঠী ইংকরবজ 
‘িলথাবন্টয়থার’ (থস্বছেথাকসিে) শব্দটি তথাকদর িথাষথায় গ্রিণ েকরকছন যথা 
বদকয় থরথাবিঙ্থা ত্রথাণ েিথীকদর থিথাঝথাকনথা িয় (তথারথা এটিকে িলবন্টয়থার 
উচ্থারণ েকরন)। এই শব্দ দটুির িকধ্য বিল েথােথার েথারকণ থিরত যথাওয়থা 
বনকয় আকলথাচনথার সিয় ‘িলথান্টথাবর’ শব্দটি ি্যিিথার েরথা িকল থরথাবিঙ্থা 
জনকগথাষ্ঠীর িকধ্য বিভ্থাবন্ত থদখথা বদকত পথাকর। থেউ থেউ িথািকত পথাকরন থয 
থেিল ‘িলথাবন্টয়থার’ িথা থস্বছেথাকসিীরথা বিয়থানিথাকর থিরত যথাকছেন।

এই সংকিদনশীল বিষয়টি বনকয় েবিউবনটির সথাকে আকলথাচনথার সিয় 
আকরথা বেছু শব্দ িথা েেথা েথাকজ আসকত পথাকর। থরথাবিঙ্থা সম্প্রদথায় সম্থান 
ও িযকেথাদথার (ইজ্জত) ধথারণথাকে অকনে থিবশ িলূ্য বদকয় েথাকেন। িহু 
চথাটগাথাইয়থা িথাষথািথাষী এিং থিবশরিথাগ থরথাবিঙ্থা িথাষথািথাষী িথাংলথা শব্দ 
‘তে্য’ (ইনিরকিশন) শব্দটির অেকে িুঝকত পথাকরন নথা। এর পবরিকতকে  তথারথা 
িির শব্দটি ি্যিিথার েকরন যথা ‘সংিথাদ’ িথা ‘খির’ থিথাঝথাকতও ি্যিিথার েরথা 
িয়। ‘িয়’ (ডর) এিং থসই সথাকে ‘গুজি’ (উরথাইন্নথা-িির) শব্দগুকলথাও 
জথানথা জরুবর। ‘সম্বত’ (রথাজী) এিং ‘থগথাপনীয়তথা’ (গুিবনয়থা) শব্দ 
দটুিও অকনে েথাকজ লথাগকত পথাকর। এিং সিকশকষ ‘িা ্যথা’ (অয়'থজ), ‘নথা’ 
(ন'থজ) এিং ‘জথাবন নথা’ (ন জথাবন)-র িকতথা সথাধথারণ শব্দগুকলথা জথানথা 
প্ত্যথািথাসন বনকয় থযকেথাকনথা আকলথাচনথার জন্য গুরুত্বপণূকে।

পতরবযার তনথয আথলযাচনযা

থিরত যথাওয়থা িথা স্থানথান্তর বনকয় থযকেথাকনথা আকলথাচনথার সিয় সিকজই 
এখথাকন এিং বিয়থানিথাকর েথােথা পবরিথাকরর েেথা উঠকত পথাকর। পবরিথাকরর 
েেথা িলথার সিয় থরথাবিঙ্থা সম্প্রদথায় থিশ েকয়েটি শব্দ ি্যিিথার েকর 
েথাকে। উদথািরণস্বরূপ িবরিথার িলকত শুধুিথাত্র স্বথািী ও স্তীকে থিথাঝথায়, 
থযখথাকন গরর গুশ'বশবতয়থা িলকত পকুরথা পবরিথার িথা আপনথার িথাব়িকত 
পবরিথাকরর থয সিস্ সদস্যরথা িসিথাস েকরন তথাকদর সেলকে থিথাঝথায় 
(বনউবলিয়থার িথা এেে পবরিথার)। িবধকেত পবরিথারকে (চথাবচ, চথাচথা এিং 
দথাদথা-দথাবদ সি) এগথানথা-গুশ'বশ িলথা িয়। থয পবরিথার এখকনথা বিয়থানিথাকর 
রকয় থগকছ তথাকদর উকলেখ েরথার জন্য আপবন থিলথাই-আইশ'থশকদ গরর 
িথানুষ েেথাটি ি্যিিথার েরকত পথাকরন যথার অেকে িল ‘থিকল আসথা পবরিথার’।

রিরযার তসদ্যান্ত তনথয জটিলতযা

বেছু িতথািত থেকে িকন িকয়কছ থয ‘থস্বছেথায় থিরত 
যথাওয়থা’-র ধথারণথাটি স্পষ্ট নয় এিং এটি আকরথা স্পষ্ট 
ও িথাকলথািথাকি িুবঝকয় িলথা প্কয়থাজন। এিনবে থযখথাকন 
এই েেথাটি িথানুষ িুঝকত থপকরকছন থসখথানেথার িতথািত 
থেকে থদখথা থগকছ থয থিরত যথাওয়থা বনকয় ি্যবক্তগত 
বসদ্থান্তকে থরথাবিঙ্থা জনকগথাষ্ঠীর বেছু প্িথািশথালী 
িথানুকষরথা প্িথাবিত েরকছন যথারথা প্ত্যথািথাসকনর 
বিকরথাধী। থসথাশ্যথাল বিবডয়থায় বেছু অবডও িথাতকে থা প্চথার 
েরথা িকছে যথাকত শরণথােথীকদর থিরত যথাওয়থার প্স্থাি 
প্ত্যথাখ্যথান েরকত িলথা িকছে। এছথা়িথাও বেছু িথানুষ 
জথাবনকয়কছন থয তথাকদর থিরত যথাওয়থা িথা নথা যথাওয়থার 
বসদ্থান্ত জনকগথাষ্ঠীর এে বনবদকে ষ্ট থনতথার ওপর বনিকে র 
েরকছ বযবন ে্যথাকম্পর িথাইকর েথাকেন। িতথািত থেকে 
এিন ইবঙ্ত পথাওয়থা থগকছ থয বেছু থরথাবিঙ্থা সংগঠন 
জনকগথাষ্ঠীর সথাকে সিথা েকর তথাকদর বিয়থানিথাকর থিরত 
নথা যথাওয়থার জন্য উৎসথাি বদকয়কছ।

অন্যান্ সিস্যা

সথাম্প্রবতে িতথািকত অন্যথান্য থযসি বিষয় িথা আশঙ্থাগুকলথা তুকল ধরথা িকয়কছ:

• বেছু িথানুষ থজকনকছন থয শুধুিথাত্র বিদেরুথা প্ত্যথািথাসন েরকত পথারকিন।

• বেছু িতথািকত ২০১৮ সথাকলর নকিম্বর িথাকস থয প্ত্যথািথাসকনর থচষ্টথা েরথা িকয়বছল 
তথা উকঠ একসকছ এিং থযকিতু থসই প্কচষ্টথায় থেথাকনথা িথানুষ বিকর থযকত পথাকরনবন তথাই 
আকদৌ থেথাকনথা প্ত্যথািথাসন ঘটকি বেনথা তথা বনকয় সকদেি প্েথাশ েরথা িকয়কছ।

• বেছু িথানুষ িকন েরকছন থয তথাকদর থজথার েকর থিরত পথাঠথাকনথার থচষ্টথা েরথা িকি এিং পবুলশ 
ও থসনথািথাবিনী থসই প্কচষ্টথায় জব়িত েথােকি। িথানুষ লক্ষ্য েকরকছন থয ে্যথাকম্প সম্প্রবত পবুলশ 
ও বনরথাপত্তথা রক্ষীকদর উপবস্বত থিক়ি থগকছ এিং থসই েথারকণ বেছু আশঙ্থা থদখথা বদকয়কছ।

• বেছু িতথািকত িথানুষ জথানকত থচকয়কছন থয বিয়থানিথার সরেথাকরর প্বতবনবধরথা আিথার আসকিন 
বেনথা এিং থরথাবিঙ্থা িথানুষজন ও তথাকদর থনতথাকদর সথাকে েেথা িলকিন বেনথা। বেছু িথানুষ 
িকন েরকছন থয প্ত্যথািথাসকনর আকগ বিয়থানিথার সরেথার এটথা েরথার বসদ্থান্ত বনকয়কছ।

িথাষথা: থিরত যথাওয়থা ও প্ত্যথািথাসন বনকয় আকলথাচনথা
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বিবিবস বিবডয়থা অ্যথােশন এিং ট্থান্সকলটসকে উইদথাউট িডকে থাসকে বিবলত িথাকি থরথাবিঙ্থা সংেকট ক্ষবতগ্রস্ 
জনসথাধথারকণর েথাছ থেকে িতথািত সংগ্রি েরথা এিং থসগুকলথা সংেবলত েরথার েথাজ েরকছ। এই 
সংবক্ষপ্ত প্বতকিদনটির উকদেশ্য িল বিবিন্ন বিিথাগগুকলথাকে থরথাবিঙ্থা এিং আ্য়দথাতথা (িথাংলথাকদশী) 
সম্প্রদথাকয়র থেকে পথাওয়থা বিবিন্ন িতথািকতর এেটি সংবক্ষপ্ত বিিরণ থদওয়থা, যথাকত তথারথা জনকগথাষ্ঠীগুকলথার 
চথাবিদথা এিং পছদে-অপছকদের বিষয়টি বিকিচনথা েকর ত্রথাকণর েথাজ আরও িথাকলথািথাকি পবরেল্পনথা 
এিং িথাস্িথায়ন েরকত পথাকর।

এই েথাজটির জন্য অেকে সরিরথাি েকরকছ ই.ইউ বিউি্যথাবনকটবরয়থান এইড এিং ইউকে বডপথাটকেকিন্ট ির 
ইন্টথারন্যথাশনথাল থডকিলপকিন্ট।

‘যথা জথানথা জরুবর’ সম্পকেকে  আপনথার থযকেথাকনথা িন্তি্য, প্শ্ অেিথা িতথািত, info@cxbfeedback.org 
ঠিেথানথায় ইকিইল েকর জথানথাকত পথাকরন।

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

প্ত্যথািথাসন বনকয় আকলথাচনথার সিয় থয থরথাবিঙ্থা শব্দগুকলথা প্কয়থাজন িকত পথাকর:

িযাংলযা েব্দ র�যাবিঙ্যা ভযাষযায়

থস্বছেথায় প্ত্যথািথাসন বনকজথার ইসসথায় িিকেথাত ওয়থাকিস জন

থজথারপিূকেে প্ত্যথািথাসন িলথাজবুর িিকেথাত িথােথাই দন

থস্বছেথায় / রথাবজ খবুশ-খবুশ

থজথারপিূকেে িলথাজবুর

থিরত যথাওয়থা ওয়থাকিস জন গই

সম্বত রথাবজ

পবরচয় বসকন্নথা / থিথাবরসই

নথাগবরেত্ব তথাইবরনসথা / থদকশথাইত্তথা

জথাবতকগথাষ্ঠী জথাত / থেৌি

িযকেথাদথা (সম্থান) ইজ্জত

িা ্যথা অয় থজ

নথা ন'থজ

জথাবন নথা ন জথাবন

িযাংলযা েব্দ র�যাবিঙ্যা ভযাষযায়

িয়কতথা ওইত িথাকর

িথাব়ি বনজর ঘর-দয়ুথার

িথাব়ি ঘর

গ্রথাি গথাং

আ্য় সথারথা / িথাসথার ঘর

সম্পবত্ত (ি্যবক্তগত বজবনসপত্র) িথাল শিকিথা বত্ত

বনরথাপদ থিিথাজত / সবয়-সথালথািত

বিপজ্জনে থিিথাজত সথারথা

আইনজীিী উবেল

ক্ষবতপরূণ গুনথাবর / িবত িুরন

চলথাকিরথার স্বথাধীনতথা (ে্যথাকম্প) েুলথাকিলথা গবর সবলবিবর িথারন থেিিত

চলথাকিরথার স্বথাধীনতথা (অন্য থদকশ) েুলথাকিলথা গবর সবলবিবর িথারন ওইকন্নথা থদকশথাত
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