
সতূ্র: ৬ই নভেম্বর থেভে ১১ই নভেম্বভরর মভ্যে 
ইন্টারননউভের ১৪ েন েনমউননটির সংবটাদদটাতটার 
েযেটাম্প ১প:ূ, ১প:, ২প:ূ, ২প:, ৩, ৪, ৪ এক্সভেনশন, ৭ 
এবং ২১ নম্বর েযেটাম্প থেভে থেটাভবটা েটাভেক্ট অযেটাভপর 
মটা্যেভম সংগ্রহ েরটা মতটামত। প্রতযেটাবটাসন সম্পভেকে  
থরটানহঙ্টা েনভ�টাষ্ঠীর গুরুতর আশংেটা ও প্রশ্নগুনে 
তুভে ্রটার েনযে থমটাে ১১৬টি েভেটাপেেন নবভলেষণ 
েরটা হভ়েভে। ইন্টারননউে ইংভরনে এবং বটাংেটা 
নেনপ বযেবহটার েভর থরটানহঙ্টা েটাষটা়ে মতটামত সংগ্রহ 
েভরভে। পটাশটাপটানশ ১, ২, ৮ এবং ১৪ নম্বর েযেটাভম্প 
নবনবনস নমনিভ়ে এেশন পনরচটানেত মটানিভদর 
সটাভে নবস্টানরত সটাক্টাতেটার প্রটাপ্ত তভেযের সটাভে 
ইন্টারননউভের তভেযের প্রসনঙ্েীেরণ েরটা হভ়েভে।

যা জানা 
জরুরি
র�োহি�ো সংকটে মোনহিক সিোয়তো� 
রষেটরে পোওয়ো মতোমটত� িুটেটিন

বুধবার, ১৪ নভেম্বর ২০১৮

প্রক্রিয়া স্পষ্ট নয়

েনভ�টাষ্ঠীর মটানুভষর েটাভে প্রতযেটাবটাসভনর পদ্ধনত নে হভব তটা স্পষ্ট ন়ে এবং 
এই নবষভ়ে মটানুভষর ‘নটা েটানটা’ এেটি বড় সমসযেটা হভ়ে দা টানড়ভ়েভে। অভনভেই 
এই আশংেটা়ে রভ়েভেন থে, থেটার েভর প্রতযেটাবটাসন েরটা হভব। 

নবভশষত, নটাভমর তটানেেটা নেেটাভব ততনর েরটা হভছে থসই সম্পভেকে  স্পষ্ট ্ টারণটা নটা েটােটা 
এবং তটানেেটা়ে েটার েটার নটাম রভ়েভে তটা নটা েটানটাই থে এই পদ্ধনত সম্পভেকে  ে়েেীনতর 
প্র্টান েটারণ হভ়ে দা টানড়ভ়েভে তটা েনভ�টাষ্ঠীর মটানুষ এবং মটানি উে়েই বটারবটার উভলেখ 

েভরভেন এবং এই েটারভণই েনভ�টাষ্ঠীর মভ্যে উভত্তেনটা ততনর হভছে। েনভ�টাষ্ঠীর সদসযেরটা বুিভত পটারভেন নটা থে তটানেেটা়ে নেেটাভব নটাম থেটা� েরটা হভছে 
এবং মটািীভে অনুভরটা্ েরভেন েটাভত তটাভদর নটাম থেটা� েরটা নটা হ়ে।

প্রতযেটাবটাসন সম্পভেকে  সটাম্প্রনতেতম সংবটাদ প্রেটাশ হও়েটার আভ� থেভেই শরণটােথীরটা ফমকে পরূণ েরটা বটা বযেনতি�ত তেযে থদও়েটা ননভ়ে সনদিগ্ধ নেভেন। 
সটাম্প্রনতে খবরটাখবর পটাও়েটার সটাভে সটাভে মটানুভষর উভবে� থবভড়ভে এবং এখন বহু মটানুষ থেটানও ্রভনর ফমকেই েরভত চটাইভেন নটা এবং বহু মটািী 
েনভ�টাষ্ঠীর অনযেটানযেভদর সটাহটােযে েরভেন, েটাভত থেটাভনটা েটা�েপভত্র তটাভদর নটাম থতটােটা নটা হ়ে।

ফেরত ফেলে ক্ি হলে তা ক্নলয় দকু্চিন্া

েনভ�টাষ্ঠীর অভনভেরই বদ্ধমেূ ্ টারণটা এই থে মটা়েটানমটাভর 
থফরত পটাঠটাভনটা হভে মটা়েটানমটাভরর থসনটাবটানহনী তটাভদর 
থমভর থফেভব। এেটাড়টাও েনভ�টাষ্ঠীর মভ্যে এই ননভ়ে প্রবে 
েীনত আভে থে মটা়েটানমটাভর থফরত থ�ভে হ়েত তটাভদর 
উপর অতযেটাচটার েরটা হভব বটা বটাংেটাভদভশ নফভর আসভত 
বটা্যে েরটা হভব। অনযেটানযেরটা আশংেটা েরভেন থে তটাভদর 
এখন থফরত পটাঠটাভনটা হভে এবং তটারটা আবটার সনহংসতটার 
সম্ুখীন হভে, হ়েত আর নবেতী়েবটার বটাংেটাভদভশ পটানেভ়ে 
আসটার সভুেটা� পটাভবন নটা।

�ত দইু সপ্তটাহ ্ভর েনভ�টাষ্ঠীর থেভে থে মতটামত পটাও়েটা থ�ভে তটা ইংন�ত থদ়ে থে মটা়েটানমটাভর 
প্রতযেটাবটাসন ননভ়ে শরণটােথীভদর দনুচিন্টা ক্রমশ বটাড়ভে, থসই সটাভে নবনেন্ন ্রভণর গুেব েড়টাভছে 
এবং আরও তভেযের স্পষ্ট চটানহদটা রভ়েভে। থরটানহঙ্টাভদর মভ্যে এখন সবভচভ়ে থবনশ আভেটানচত 
নবষ়ে হে প্রতযেটাবটাসন, েটা ননভ়ে প্রচুর প্রশ্ন এবং আশংেটা রভ়েভে। েনভ�টাষ্ঠীর বহু আশংেটার 
মভূেই রভ়েভে প্রতযেটাবটাসভনর নসদ্ধটান্ নেেটাভব থনও়েটা হভছে এবং নে পদ্ধনতভত এেটা েরটা হভব 
থসই নবষভ়ে তভেযের অেটাব। এই আশংেটার পনরভপ্রনক্ভত েটা েটানটা েরুনরর এই নবভশষ সংখযেটা়ে 
থরটানহঙ্টা েনভ�টাষ্ঠীর মভ্যে বতকে মটাভন থে গুেব ও দনুচিন্টাগুনে রভ়েভে থসগুনের সংনক্প্ত নববরণ 
তুভে ্রটা হভ়েভে। এই মতটামতগুনে েনভ�টাষ্ঠীর সদসযেভদর েটাে থেভে বযেনতি�তেটাভব এবং 
মটািী ও অনযেটানযে প্রেটাবশটােী বযেনতিভদর েটাে থেভে সংগ্রহ েরটা হভ়েভে।

পদ্ধতি তিয়ে তিভ্রাততি এিং এর ফলরাফল 
তি দা রাডরাযি িরা তিয়ে ভ়ে: প্রি্রািরাসি তিয়ে 
রররাতিঙ্রা জিয�রাষ্ঠীর মিরামি

তিযেষ সংখ্রা

আমরটা শুভননে থে প্রেভম ৮০০০ মটানুষভে থফরত পটাঠটাভনটা হভব এবং প্রভতযেে 
ব্লভের থনতটা পাটাচ থেভে দশটি পনরবটারভে থবভে থনভব। থফরত পটাঠটাভনটা 

মটানুষভদর মটা়েটানমটাভর আই.নি.নপ েযেটাভম্প রটাখটা হভব। তটারটা নেেটাভব ওই আই.নি.নপ 
েযেটাভম্প েটােভব েটানন নটা েটারণ তটাভদর মভত তটারটা এখটাভন বটাংেটাভদভশই েটাভেটা আভে।”

– নটারী, ৪৯, েযেটাম্প ১ পনচিম

আমটাভদর প্র্টান মটানি দশটি পনরবটাভরর 
তটানেেটা নদভ়েভে েটাভদর মটা়েটানমটাভর থফরত 

ননভ়ে েটাও়েটা হভব। আমরটা শুভননে থে এই তটানেেটােটা 
বটাংেটাভদশ থসনটাবটানহনীর েটাভে থেভে এভসভে।”

– পরুুষ, ২৮, েযেটাম্প ১পবূকে

আমরটা েটানন নটা, আমটাভদর নে থেটার েভর থফরত পটাঠটাভনটা হভব? 
আমরটা েভ়ে আনে থে তটারটা েনদ আবটার আমটাভদর উপর অতযেটাচটার 

েভর আর থমভর থফভে, আমটাভদর আর বটাংেটাভদভশ নফভর আসটার রটাস্টা েটােভব 
নটা। আমরটা েনদ থরটানহঙ্টা নহভসভব স্ীেৃনত নটা পটাই, তটাহভে থমভর থফেভেও 
আমরটা েটাব নটা।”

– পরুুষ, ৭০, েযেটাম্প ৭

�ত ৫৫ বেভর আমরটা নতন বটার এভসনে েটারণ 
আমটাভদর মটানুষরটা বমথী সরেটাভরর অতযেটাচটার আর 

সহযে েরভত পটাভরনন। েতবটার আমরটা আসব আর েটাব? 
অতীভত আমরটা থেভত নটা চটাইভে আমটাভদর থেটার েভর 
পটাঠটাভনটা হত।”

– নটারী, ৫৫, েযেটাম্প ২ পনচিম
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নবনবনস নমনি়েটা অযেটােশন, ইন্টারননউে এবং ট্টান্সভেেসকে উইদটাউে বিকে টাসকে নমনেতেটাভব থরটানহঙ্টা সংেভে 
ক্নতগ্রস্ েনসটা্টারভণর েটাে থেভে মতটামত সংগ্রহ েরটা এবং থসগুনে সংেনেত েরটার েটাে েরভে। 
এই সংনক্প্ত প্রনতভবদনটির উভদেশযে হে নবনেন্ন নবেটা�গুনেভে থরটানহঙ্টা এবং আশ্র়েদটাতটা (বটাংেটাভদশী) 
সম্প্রদটাভ়ের থেভে পটাও়েটা নবনেন্ন মতটামভতর এেটি সংনক্প্ত নববরণ থদও়েটা, েটাভত তটারটা েনভ�টাষ্ঠীগুনের 
চটানহদটা এবং পেদি-অপেভদির নবষ়েটি নবভবচনটা েভর ত্রটাভণর েটাে আরও েটাভেটােটাভব পনরেল্পনটা 
এবং বটাস্বটা়েন েরভত পটাভর।

এই েটােটি আই.ও.এম, েটানতসংঘ অনেবটাসন সংস্টার সহভেটান�তটা়ে েরটা হভছে এবং এটির েনযে 
অেকে সরবরটাহ েভরভে ই.ইউ নহউমযেটাননভেনর়েটান এইি এবং ইউভে নিপটােকেভমন্ ফর ইন্টারনযেটাশনটাে 
থিভেেপভমন্।

'েটা েটানটা েরুনর' সম্পভেকে  আপনটার থেভেটাভনটা মন্বযে, প্রশ্ন অেবটা মতটামত, info@cxbfeedback.org 
ঠিেটানটা়ে ইভমইে েভর েটানটাভত পটাভরন।

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

েনভ�টাষ্ঠীর সদসযেরটা তটাভদর আশংেটাগুনে তুভে ্রটার েনযে মটানিভদর অনুভরটা্ েটানটাভছেন েটা েনভ�টাষ্ঠীর থনতটাভদর এই অবস্টানভেই থেটারদটার েভর থে 
নননদকে ষ্ট নেেু শতকে  পরূণ েরটা নটা হভে এবং তটাভদর ননরটাপত্তটার নবষ়েেটা সনুননচিত েরটা নটা হভে তটাভদর পভক্ মটা়েটানমটাভর থফরত েটাও়েটা অসম্ভব। সেে মটানিরটা 
মভন হ়ে এই শতকে গুনের নবষভ়ে েটাভনন - থরটানহঙ্টাভদর েটানতভ�টাষ্ঠী (নৃভ�টাষ্ঠী) নহসটাভব স্ীেৃনত; েীবভনর ননরটাপত্তটা; থরটানহঙ্টা েনভ�টাষ্ঠীর আন্েকেটানতে স্ীেৃনত; 
মটানবটান্েটার, েটার মভ্যে রভ়েভে মটা়েটানমটাভরর মভ্যে স্টা্ীনেটাভব চেটাভফরটা েরভত পটারটা (নশক্টা, অেকেনননতে েটােেমকে ইতযেটানদর েনযে); এবং �ণ মটা্যেম ও 
এননেও'থদর রটাখটাইভন প্রভবশটান্েটার থদও়েটা।

এেেন মটানি েনভ�টাষ্ঠীর আশংেটা ননমকেম েটাষটা়ে তুভে ্ভরভেন, নতনন বভেভেন থে মটা়েটানমটাভর ন�ভ়ে মরটার থেভে বটাংেটাভদভশ মটারটা েটাও়েটা অভপক্টােৃত েম 
েন্ত্রণটাদটা়েে হভব, েটারণ েনভ�টাষ্ঠী মভন েরভে থে থসখটাভন থমভর থফেটার আভ� হ়েত তটাভদর উপর অতযেটাচটার বটা ্ ষকেণ েরটা হভব। নতনন েনভ�টাষ্ঠীর এই নবশ্টাভসর 
েেটাও েটাননভ়েভেন থে বটাংেটাভদভশ মটারটা থ�ভে তটাভদর অন্ত েটানটােটা (মসুেমটানভদর মতুৃযের পভরর নমটাে) এবং দটাফন (েবর) েরটার অনুমনত থদও়েটা হভব।

থরটানহঙ্টারটা থসই সটাভে প্রতযেটাবটাসভনর সটাভে েুতি অনযেটানযে নবষ়েগুনে 
তুভে ্ভরভেন।

মানক্েি সংস্াগুক্ের ভূক্মিা:
বহু থরটানহঙ্টাই বভেভেন থে তটারটা এখন মটা়েটানমটাভর নফভর থ�ভে তটাভদর 
ননরটাপত্তটার নবষ়েটি নেেটাভব সনুননচিত েরটা হভব তটা তটারটা েটাভনন নটা। 
মটানুভষর মতটামভত উভলেখ েরটা হভ়েভে থে তটারটা থফরত েটাও়েটার বযেটাপটাভর 
েটাবভত রটােী আভেন েনদ েটানতসংঘ তটাভদর থমভর থফেটা হভব নটা বটা 
তটাভদর উপর অতযেটাচটার েরটা হভব নটা তটা নননচিত েভর এবং েনভ�টাষ্ঠীর 
সটাভে েনবষযেভত নে ঘেভে তটার উপর নের রটাভখ।

থে আমটাভদর থখ়েটাে রটাখভব েনদ আমরটা থসখটাভন েটাও়েটার 
পভর বমথী থসনটারটা আবটার আমটাভদর ওপর অতযেটাচটার েভর? 

আমরটা আবটার বটাংেটাভদভশ নফভর আসভত পটারব নটা। ইউ.এন.এইচ.
নস.আর নে আমটাভদর দটান়েত্ব থনভব?”

– পরুুষ, ২৮, েযেটাম্প ১ পনচিম

েনদ েটানতসংঘ, ইউ.এন.এইচ.নস.আর আশ্স্ েভর থে 
তটারটা আমটাভদর নদভে থখ়েটাে রটাখভব, তভবই আমরটা েটাব।”

– পরুুষ, ৪২, েযেটাম্প ১ পনচিম

আশংিার অন্ান্ িারণ

েনদ আপনটারটা আমটাভদর মটারভত চটান, 
পনুড়ভ়ে নদন বটা গুনে েরুন - নেন্তু 

দ়েটা েভর এেটা বটাংেটাভদভশ েরুন। তবুও, 
আমরটা মটা়েটানমটার নফভর েটাব নটা। এখটাভন 
অন্ত আনম েটানটােটা পটাভবটা। এই থদভশর 
সরেটার মটা়েটানমটাভরর সরেটাভরর মত অতেটা 
ননষু্র ন়ে।”

– মটানি

ন্ায় এেং অক্িিার:
তটাভদর মতটামত থেভে এেটা পনরষ্টার থে তটারটা থস্ছেটা়ে নফভর 
থেভত চটাইভবন নটা েতক্ণ নটা তটারটা থে ঘেনটার েটারভণ বটাংেটাভদভশ 
পটানেভ়ে আসভত বটা্যে হভ়েনেভেন তটার নযেটা়েনবচটার েরটা হভছে। 
েনভ�টাষ্ঠীর নেেু সদসযে বভেভেন থে, আন্েকেটানতে অপরটা্ 
আদটােত থেভে নযেটা়ে নটা থপভে তটারটা নফভর েটাভবন নটা, তটাভত েনদ 
তটাভদর বটাংেটাভদভশ মতুৃযেও হ়ে তটাহভেও। 

রাখাইলনর আই.ক্ি.ক্ি ি্াম্প:
নফভর েটাও়েটা মটানুষভদর মটা়েটানমটাভর থেটােটা়ে েটােভত থদও়েটা 
হভব থস নবষভ়েও প্রশ্ন আভে। নেেু থরটানহঙ্টার মভত মটা়েটানমটাভরর 
আই.নি.নপ েযেটাভম্পর থেভে বটাংেটাভদভশর েযেটাভম্প েটােটাই েটাভেটা।

ন্াশনাে ফভক্রক্েলিশন িাি্ড  
এেং ফরাক্হঙ্া িক্রচয়িত্র:
বহু থরটানহঙ্টাই েটাননভ়েভেন থে তটারটা নযেটাশনটাে থেনরনফভেশন 
েটািকে  চটান নটা। এর বদভে তটারটা চটান থে তটাভদর থরটানহঙ্টা নহসটাভব 
শনটাতি েরটা থহটাে বটা অনযে থেটাভনটা ননে থদও়েটা থহটাে েটাভত 
তটাভদর মটা়েটানমটাভরর নটা�নরে নহসটাভব শনটাতি েরটা হভব। এমন 
নটা েরটা হভে তটারটা নফভর থেভত চটান নটা।

আমরটা আই.নস.নস থেভে নযেটা়েনবচটার চটাই। নযেটা়েনবচটার 
নটা পটাও়েটা পেকেন্ আমরটা নফভর েটাব নটা।”

– নটারী,৫৫, েযেটাম্প ১ পনচিম

৩০থশ অভক্টটাবর মটা়েটানমটার এবং বটাংেটাভদশী সরেটার 
এেেটা সমভিটাতটা েভরভে। তটারটা বভেভে থে তটারটা সমস্ 

উবেটাস্তুভদর মটা়েটানমটাভর নফনরভ়ে ননভ়ে েটাভব, তটারটা আমটাভদর 
নযেটাশনটাে থেনরনফভেশন েটািকে  থদভব এবং আমটাভদর পাটাচ মটাভসর 
েনযে এেেটা আই.নি.নপ েযেটাভম্প েটােভত থদভব। তটারপর তটারটা 
আমটাভদর ননভেভদর েটা়ে�টা়ে ননভ়ে েটাভব।”

– পরুুষ, ৪৩, েযেটাম্প ১ পবূকে

আমরটা নচন্টা়ে আনে থে তটারটা আমটাভদর নফনরভ়ে ননভ়ে 
েটাভব আর এন.নে.নস েটািকে  থদভব। আমরটা এন.নে.নস 

েটািকে  থনব নটা; আমরটা এমন েটািকে  চটাই েটাভত আমটাভদর থরটানহঙ্টা 
বেটা হভব।”

– পরুুষ, ৫৫, েযেটাম্প ৪
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