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ইস্যু ৫৮ × বৃহস্পতিবার, ৩০ তিসসম্বর ২০২১

সূত্র: কমিউমিটি ফিডব্যাক ও রেসপন্স রিকযামিজি (মসএিআেএি) 
এবং মবমিন্ন ক্যাম্প ও র�যাস্ট কমিউমিটিে ফিসসমিং গ্রুসপে আসিযাচিযাে 
িযাধ্সি এসজন্ন্সগুসিযা* িযািযা সিস়ে রে িতযািতগুসিযা সংগ্র� কেসে, 
২০১৮ এে জযািু়েযামে রেসকই মবমবমস মিমড়েযা অ্যাকশি তযা সিন্ব়ে কসে 
আসসে। এেই ররেফষিসত, ২০২১ এে জিু রেসক অস্যাবে িযাসসে িসধ্ 
রেযাম�ঙ্যা ক্যাসম্পে আশপযাসশে স্যািী়ে কমিউমিটিে ২১৫ জি উত্তেদযাতযাে 
কযাে রেসক সংগৃ�ীত তসে্ে উপে মিফত্ত কসে এই সংখ্যাটি ততমে কেযা 
�স়েসে। এেযাডযা কমিউমিটিে কযাে রেসক উসে আসযা উসবেগগুসিযাসক 
আেও িযাসিযািযাসব রবযাঝযাে জি্, মবমবমস মিমড়েযা অ্যাকশি ২০২১ 
সযাসিে ৭ রেসক ৯ মডসসম্বে উমখ়েযা উপসজিযাে েত্যাপযািং, েযাজযাপযািং 
এবং পযািংখযাফি ইউমি়েি এিযাকযা়ে ে়েজসিে মবস্যামেত সযাষিযাৎকযাে 
(২৩ রেসক ৬৬ বেে ব়েসী মতি জি পুরুষ এবংমতি জি িযােী) এবং 
ে়েটি রিযাকযাস গ্রুপ মডসকযাশি (১৮ রেসক ৩০ জি ব়েসী ১৫ জি িযােী 
ও ১৪ জি পুরুসষে) পমেচযািিযা কসেসে।

* সংস্যাগুসিযাে িসধ্ েস়েসে জযামতসংঘ শেণযােথী মবষ়েক �যাইকমিশিযাে (UNHCR), রডমিশ মেফিউফজ কযাউন্ন্সি (DRC) এবং কিসযাি্ন ও়েযার্্ন ও়েযাইড-এে কযাে্নযাি়ে।
** https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/findings_from_the_child_protection_assessment_in_rohingya_refugee_camps_in_coxs_bazar_october_2021.pdf
*** http://downloads.bbc.co.uk/mediaaction/pdf/research-report-common-service-4-june-2021.pdf

এই সিস়েে িসধ্ স্যািী়ে কমিউমিটিে রেধযাি মতিটি উসবেগ মেি মশশুসদে 
সুেষিযা ও মিেযাপত্তযা, মশষিযা এবং সযাইট সম্পমক্ন ত উসবেগ। ৯৯ জি 
পুরুষ এবং ১১৬ জি িযােী এই মবষ়েগুসিযা মিস়ে তযাসদে উসবেগ রেকযাশ 
কসেসেি। তসব মশশুসদে মিেযাপত্তযা সম্পমক্ন ত উসবেগ সবসচস়ে রবমশ 
েযাকযা়ে এই সংখ্যাটিসত মশশুসদে মিেযাপত্তযা মিস়ে স্যািী়ে কমিউমিটিে 
উসবেসগে ওপেই মবসশষিযাসব রজযাে রদও়েযা �স়েসে।

এেযাডযা মশশুসদে মিেযাপত্তযা সম্পমক্ন ত উসবেগগুসিযা মিস়ে মবস্যামেত 
গসবষণযাে আসেকটি বড কযােণ �ি, কমিউমিটি ফিডব্যাক ও 
রেসপন্স রিকযামিজি (মসএিআেএি) রেসক রে তে্গুসিযা পযাও়েযা 
রগসে রসগুসিযাসত অংশগ্র�ণকযােীেযা সুেষিযা ও মিেযাপত্তযা সম্পসক্ন  
ঠিক রকযাি ধেসিে উসবেগ রেকযাশ কসেসেি রসটি সুমিমদ্ন ষ্ট িযাসব জযািযা 
েযা়ে িযা (তে্ সুেষিযা িীমত ও উত্তেদযাতযাসদে মিেযাপত্তযাে স্যাসে্ন) । তযাই 
অংশগ্র�ণকযােীসদে কযাসে েখি মিমদ্ন ষ্ট কসে মশশুসদে সুেষিযা সম্পসক্ন  
জযািসত চযাও়েযা �়ে তখি মশশুসদে মিেযাপত্তযা মিস়ে তযাসদে উসবেগগুসিযাও 
আেও স্পষ্টিযাসব রবযাঝযা েযা়ে।

অি্মদসক রেযাম�ঙ্যা কমিউমিটি রেসক উত্যামপত মশশু সেুষিযাে উসবেগগুসিযা 
ইসতযাপূসব্ন িূি্যা়েি কেযা �সিও** স্যািী়ে কমিউমিটিে রষিসত্র এটি �়েমি। 
তযাই মবমবমস মিমড়েযা অ্যাকশি এবযাে স্যািী়ে কমিউমিটিে মবষ়েগুসিযাে 
ওপেই তুিিযািূিক রবমশ গুরুত্ব মদস়েসে।

জিু রেসক অস্যাবে িযাসসে িসধ্ রেযাম�ঙ্যা ও স্যািী়ে - এই উি়ে 
কমিউমিটি রেসক রেযাপ্ত ২১,৬২২টি ফিডব্যাসকে িসধ্ (জিু রেসক 
অস্যাবসেে িসধ্ সংগৃ�ীত) িযাত্র ১ শতযাংশ স্যািী়ে কমিউমিটি রেসক 
সংগ্র� কেযা �স়েসে। রেস�তু িযািমবক সযা�যাে্ রদও়েযা অমধকযাংশ 
সংস্যাগুসিযা রেযাম�ঙ্যা কমিউমিটিে সযাসে কযাজ কসে রস কযােসণ এটি �সত 
পযাসে। তসব কযােণ েযাই র�যাক িযা রকি, আসগে বেসেে একই সিস়েে 
তুিিযা়ে স্যািী়ে কমিউমিটিে িযািুষসদে কযাে রেসক পসেে বেসেে একই 
সিস়ে তুিিযািূিক কি তে্ উসে এসসসে এবং খুব কিই িযািুষই মবশ্যাস 
কসেি রে সযা�যাে্ সংস্যাগুসিযা তযাসদে উসবেসগে কেযা শুিসে।***

২০২১ এর জনু েথেক অে�াবর পযর্� �ানীয় কিমউিন�র 
উত্থািপত �ধান িতন� উে�গ (েবজ - ২১৫)
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িশক্ষাসাইট (ভ� িম�স,
পয়ঃিন�াশন বয্ব�া)

িশ�েদর সরুক্ষা ও
িনরাপত্তা স�িকর্ ত উে�গ

শিশুদের স্কু ল/কদলদে যাতাযাদতর শিরাপত্া

মবস্যামেত সযাষিযাৎকযাে এবং রিযাকযাস গ্রুপ আসিযাচিযা – এই উি়ে 
িযাধ্সিই অংশগ্র�ণকযােীেযা মশশুসদে এক জযা়েগযা রেসক অি্ 
জযা়েগযা়ে েযাও়েযা, মবসশষ কসে বযাসযা রেসক স্কু সি েযাও়েযাে েযাস্যা়ে 
মিডবযাট্যা এবং পসে বযাস, ট্যাক স� িযািযা ধেসিে েযািবযা�ি রবমশ 
েযাকযাে কযােসণ মশশুে মিেযাপত্তযা মিস়ে উসবেগ রেকযাশ কসেসেি। 
রেযাম�ঙ্যা শেণযােথীসদে অিুরেসবসশে পে রেসক েযািজট বমৃধিে 

পযাশযাপযামশ েযাস্যাঘযাট সবযাে জি্ই অমিেযাপদ �স়ে 
পসডসে। এে িসি রবসেকযােী সংস্যা ও অি্যাি্ 
িযািমবক সযা�যাে্ সংস্যাগুসিযাে ব্বহৃত েযািবযা�সিে 
সংখ্যাও অসিক বমৃধি রপস়েসে এবং সডক দঘু্নটিযাে 
পমেিযাণও রবসডসে। আে এ কযােসণ অমিিযাবকেযাও 
তযাসদে সন্যািসদে একযা স্কু সি পযােযাসিযাসক এখি মিেযাপদ 
বসি িসি কসেি িযা। স্কু সি েযাও়েযা এবং আসযাে পসেও 
মশশুসদে মিেযাপত্তযা মিন্চিত কেসত তযাসদে সযাসে এখি কযাউসক 

1

স্ািীয কশিউশিটির অশিিাবকরা 
তাদের সন্ািদের সরুক্া ও 
শিরাপত্া শিদয শিন্ন্ত

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/findings_from_the_child_protection_assessment_in_rohingya_refugee_camps_in_coxs_bazar_october_2021.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/mediaaction/pdf/research-report-common-service-4-june-2021.pdf


িযা কযাউসক রেসত �সছে। এর ফদল ইশতিদ্যেই আশ থ্িক সিসযোয 
েেথিশরত অশিিাবকদের েিযে সন্াদির শিক্ার বযেয আরও ববদ়ে 
বেদে।

আিযাসদে বযামডে ধযাসে কযাসে রকযাসিযা স্কু ি-কসিজ রিই। 
তযাই স্কু ি বযা কসিসজ পডযাে জি্ আিযাসদে রেসি-রিস়েসদে 
অি্ এিযাকযা়ে রেসত �়ে। তযাই মশশুসদে মশষিযাে মপেসি 
আিযাসদে ব়্েও রবমশ �সছে।”

– িযােী (৪৫), পযািংখযািী, উমখ়েযা

রেযাম�ঙ্যােযা আসযাে পে রেসক েযাস্যাঘযাসটে অবস্যা খবুই 
খযােযাপ �স়ে পসডসে। এখি এিফজওে গযামডও রবমশ। িসি 
সডক দঘু্নটিযা একটি সযাধযােণ ঘটিযা �স়ে দা যামডস়েসে।”

– িযােী (৩৫), পযািংখযািী, উমখ়েযা

রেযাম�ঙ্যােযা আসযাে পে রেসক েযািবযা�সিে সংখ্যা 
রবসডসে। েযাে িসি আিযাসদে মশশুেযা েযাস্যাে কযােযাকযামে 
রগসি তযাসদে মিেযাপত্তযা মিস়ে আিেযা উমবেগ্ন েযামক।”

– িযােী (৩৫), পযািংখযািী, উমখ়েযা

স্কু লগুদলাদক িরণা্থীদের শবতরণ বকন্দ্র শিদসদব 
বযেবিার

িযািমবক সংস্যাগুসিযা রেযাম�ঙ্যাসদে কযাড্ন  এবং অি্যাি্ ফজমিসপত্র 
সেবেযা� কেযাে কযাসজ মশশুসদে স্কু ি ব্ব�যাে কসে বসি 
অমিিযাবকেযা তযাসদে সন্যাসিে মশষিযা মিস়েও উমবেগ্ন । মবস্যামেত 
সযাষিযাৎকযাসে জযািযা রগসে, সযা�যাে্ সংস্যাগুসিযা মশশুসদে রখিযাে 
িযােসক রেযাম�ঙ্যা কমিউমিটিে জি্ মবতেণ রকন্দ্র ম�সসসব ব্ব�যাে 
কসে বসি মশশুেযা আসগ রেিি স্কু সিে িযাসে রখিসতযা এখি আে 
তযা পযাসে িযা।

 আসগ আিযাসদে রেসিেযা রখিযাে িযাসে রখিসত পযােত। 
রেযাম�ঙ্যােযা আসযাে পে রখিযাে িযাসেে সংখ্যা কসি রগসে। এ 
কযােসণ আিযাসদে রেসিেযা বযাইসে রখিসত পযাসে িযা। তযাসদে 
ঘসেই েযাকসত �়ে।”

– িযােী (২৩), পযািংখযািী, উমখ়েযা

আশ থ্িক শবষয

রকযামিড-১৯ এে কযােসণ চিযাচসি মবমধমিসষধ েযাকযা়ে অসিক 
স্যািী়ে পমেবযােই আমে্নক অসছেিতযাে িুসখ পসডসেি এবং এ 
কযােসণ সন্যাসিে পডযাসশযািযাে খেচও চযাফিস়ে মিসত পযােসেি িযা। 
অংশগ্র�ণকযােীেযা বসিসেি, শকদিার ও তরুণদের িদ্যে যারা 
িিািারীর আদে স্কু ল বা কদলদে প়েদতা, িিািারীর কারদণ 
এখি তাদের অদিদকই প়োদিািা বেদ়ে শেদয পশরবাদরর খরি 
বযাোদত শবশিন্ন কাদে বযাে শেদযদে।

রেস�তু মশশুসদে রকউ রকউ তযাসদে পমেবযাসেে আমে্নক অসংগমতে 
কযােসণ মবমিন্ন কযাজ শুরু কসেসে এবং পডযাসশযািযা চযাফিস়ে রেসত 
পযােসে িযা, তযাই অমিিযাবকেযা এই মশশুসদে িমবষ্ৎ মিস়ে রবশ 
উমবেগ্ন। তযােযা বসিসেি, তযাসদে সন্যািেযা েমদ স্কু সি িযা েযা়ে তযা�সি 
তযােযা সেকযামে চযাকমে পযাসব িযা।

অংশগ্র�ণকযােীেযা রেযাম�ঙ্যা শেণযােথীসদে কযাসে তযাসদে জমি 
�যােযাসিযাে কেযাও জযামিস়েসেি। আবার বরাশিঙ্ারা কাে কদর 
বদল স্ািীয িািুষদের িাকশরর সুদযাে কদি বেদে। এ কযােসণ 
সন্যািসদে মশষিযাে খেচ একসি়ে তযােযা ব�ি কেসত পযােসিও 
এখি আে রসটি পযােসেি িযা।

রেযাম�ঙ্যােযা আসযাে কযােসণ এখি আিযাসদে কযাসজে 
সসুেযাগ অসিক কি। আিযাসদে আ়ে কসি রগসে। িসি 
সন্যািসদে িেণসপযাষসণে পযাশযাপযামশ তযাসদে রিখযাপডযাে 
খেচ ব�ি কেসতও অসমুবধযা �সছে। আিযাসদে অসিকসকই 
মশশুসদে মবমিন্ন চযাকমেসত পযােযাসত �স়েসে। রকউ রকউ তযাসদে 
রিস়েসদে স্কু সি েযাও়েযা বন্ধ কেসতও বযাধ্ �স়েসেি।”

 – িযােী (৪৫), পযািংখযািী, উমখ়েযা

রসই সযাসে মবমিন্ন কযাসজ রেযাম�ঙ্যা কমিউমিটিে িযািুষসদে কি 
িজমুেসত মিস়েযাগ কেযা �সছে বসি স্যািী়ে তরুণসদে কি্নসংস্যাসিে 
সম্যাবিযাও হ্যাস রপস়েসে।

আসগ আিযাসদে রেসিেযা রদযাকযাসি, ও়েযাক্ন শসপ কযাজ 
কেত। অসিসক মদিিজেু ম�সসসবও কযাজ কেত। এখি এসব 
কযাজ রবমশ পযাসছে রেযাম�ঙ্যােযা। তযাই আিযাসদে রেসিেযা এসব 
কযাজ পযাসছে িযা।”

 – পরুুষ (৪৫), পযািংখযািী, উমখ়েযা
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কি বযদস শবদয, িােক ও শিশু পািার

অংশগ্র�ণকযােীেযা রিযাকযাস গ্রুসপ আসিযাচিযাে সি়ে বসিসেি, 
ি�যািযােী শুরু �ও়েযাে পে রেসক তযাসদে এিযাকযা়ে বযাি্ মবস়ে 
রবসডসে। ি�যািযােীে পে রেসক স্কু ি বন্ধ েযাকযা়ে অমিিযাবকেযা 
উমবেগ্ন েযাসকি রে রিস়েেযা �়েসতযা বযামড রেসক পযাফিস়ে রেসত পযাসে 
বযা তযাসদে সম্মমত েযাডযাই মবস়ে কেসত পযাসে। িসি বযাবযা-িযা তযাসদে 
পমেবযাসেে জি্ রেসকযাসিযা ধেসিে মবব্রতকে পমেফস্মত এডযাসত 
তযাসদে অরেযাপ্তব়েস্ রিস়েসদে মবস়ে রদও়েযাে মসধিযান্ রিি। রবশ 
কস়েকজি অংশগ্র�ণকযােী বসিসেি, রকযাসিযা রকযাসিযা বযাবযা-িযা 
তযাসদে আমে্নক অবস্যাে উন্নমতে জি্ তযাসদে মকসশযােী রিস়েসদে 
রেবযাসীসদে সযাসেও মবস়ে মদস়েসেি।

ি�যািযােী শুরু �ও়েযাে পে রেসক, িযাদসকে ব্ব�যাে এবং অি্যাি্ 
অপেযাধিূিক কযাে্নকিযাপ রবসড রগসি বসি স্যািী়ে রিযাকজি 
তযাসদে মকসশযাে রেসিসদে মিেযাপত্তযা মিস়ে উমবেগ্ন �স়ে পসডসেি। 
িূিত, শিরাপত্ার শবষযটি এখি স্ািীয বাশসন্াদের েিযে একটি 
প্র্াি সিসযো িদয ো াশ়েদযদে। তযােযা বসিি, রেযাম�ঙ্যাসদে রিতে 
অসিসকই িযাদক ব্বসযা ও মবফরিে সযাসে জমডত। এেযাডযা স্যািী়ে 
রেসব রেসিেযা রেযাম�ঙ্যা কমিউমিটিে সযাসে েুক্ত তযােযাও িযাদক 
পযাচযাসে জমডস়ে পডসে এবং রকউ রকউ িযাদকযাসক্ত �স়ে পডসে 
এবং অি্যাি্ অপেযাধিূিক কযাসজও ফিপ্ত �সছে।

আিযাসদে এিযাকযা়ে অববধ িযাদক ব্বসযাে পযাশযাপযামশ 
অি্যাি্ অপেযাধিিূক কি্নকযাণ্ড রবসডসে। অসিসকই িযাদকযাসক্ত 
ও িযাদক ব্বসযা়েী �স়ে উসেসে।”

 – পরুুষ (৫৫), েযাজযাপযািং, উমখ়েযা

অংশগ্র�ণকযােীেযা উসলেখ কসেসেি, ি�যািযােী শুরু �ও়েযাে পে 
রেসক এিযাকযা়ে �যাইজ্যামকং ও মশশু পযাচযাসেে িসতযা ঘটিযা রবসডসে। 
তযােযা বসিসেি, রেস�তু স্যািী়ে বযামসন্যাসদে অসিসকই আমে্নকিযাসব 
অসছেি, তযাই তযােযা অে্ন উপযাজ্নসিে জি্ অপেযাধিূিক কি্নকযাসণ্ড 
জমডত �সত (রেযাম�ঙ্যা কমিউমিটিে িযািুসষে বেযােযা) স�সজই 
রেসেযামচত �সছেি।

আিযাসদে এিযাকযা়ে মশশুসদে মিসখাযাজ �ও়েযাে ঘটিযা 
রবসডসে। আিেযা রেযা়েই িযাইসক এই ধেসিে রঘযাষণযা শুিসত 
পযাই।”

 – পরুুষ (৪৫), পযািংখযািী, উমখ়েযা

তাদের সিসযোগুদলা শিদয বকউ কাে করদে িা

েখি জযািসত চযাও়েযা �়ে রে, সন্যািসদে সেুষিযা ও মিেযাপত্তযাে 
মবষস়ে উদবেে-উৎকণ্াগুদলা জযািযাসিযাে জি্ তযােযা কযাে উপে 
আস্যা েযাসখি; তখি মকেু অংশগ্র�ণকযােী বসিসেি, এসব ব্যাপযাসে 
কেযা বিযাে জি্ কযাে কযাসে রেসত �সব রসটি তযােযা জযাসিি িযা। 
এেযাডযা, রকউ রকউ বসিসেি তযােযা েখি তযাসদে কেযাগুসিযা 
অি্সদে জযামিস়েমেসিি, তখিও সিস্যাে রকযাসিযা সিযাধযাি �়েমি। 
ফদল তারা শিদেদের উদবেে-উৎকণ্া শিদয কাদরা সাদ্ আদলািিা 
করদত িাি িা।

বিশতবািক ্ারণা এবং সািান্েক সংিশত

স্যািী়ে ও রেযাম�ঙ্যা কমিউমিটিে িসধ্ সযািযাফজক সং�মতে 
অবিমত ঘসটসে। স্যািী়ে জিসগযাষ্ঠীে রেযাপ্তব়েস্ ও মশশুেযা িযাসঝ 
িযাসঝ রেযাম�ঙ্যাসদে সযাসে িযািযাি ঝযাসিিযা়ে জমডস়ে পসডি। 
স্যািী়ে িযািষুসদে কযাে রেসক এ ধেসিে ঝগডযা-মববযাসদে কেযা 
আসগও রশযািযা রগসে এবং মবষ়েটি েযা জযািযা জরুমে’ে (র�যা়েযাট 
ি্যাটযাস্ন) পবূ্নবতথী একটি সংখ্যা়ে উসলেখ কেযা �স়েে। এবযাসেও 
অংশগ্র�ণকযােীেযা একই ধেসিে মবষস়েে কেযা বসিসেি এবং 
মবষ়েটি এই সংখ্যাসতও স্যাি রপস়েসে। উি়ে জিসগযাষ্ঠীে িধ্কযাে 
সম্পসক্ন ে এই অবিমতে কযােসণও অংশগ্র�ণকযােীেযা মশশুসদে 
মিেযাপত্তযা মিস়ে উমবেগ্ন �স়ে পসডসেি*।

স্ািীয েিদোষ্ঠীর অংিগ্রিণকারীরা আরও বদলদেি বয 
বরাশিঙ্া কশিউশিটির িািুষ অসািান্েক ও ববআইিী কাদে 
অংি বিয, যা তাদের সন্ািদের শিরাপত্াদক ঝুাশকর িুদখ 
বফলদে। একজি িযােী সযাষিযাৎকযােদযাতযা বসিসেি, রিস়েেযা 
আসগে িসতযা আে একযা একযা স্কু সি রেসত স্যাছেন্্সবযাধ কসে 
িযা। স্কু ি/কসিসজ েযাতযা়েযাসতে পসে তযাসদে উত্ক্ত কেযা �়ে বসি 
তযােযা স্কু ি/কসিসজ েযাও়েযাে আগ্র�ও �যামেস়ে রিসি।

স্যািী়ে িযািষুসদে িসত, রেযাম�ঙ্যা জিগণ রবশ শত্রুিযাবযাপন্ন এবং 
রেযাটখযাসটযা সিস্যা়েও তযােযা ঝগডযা ও িযােযািযামেসত জমডস়ে পসড। 
এেযাডযা তযােযা িসি কসেি রে, রেযাম�ঙ্যােযা মিসজসদে রিতসেও 
সংঘসষ্ন ফিপ্ত েযাসক এবং এে িসি খসুিে ঘটিযাও ঘসটসে।

স্যািী়ে জিসগযাষ্ঠীে উত্তেদযাতযােযা বসিসেি তারা বরাশিঙ্া 
কশিউশিটির সেসযেদের িয পাি এবং এ কারদণ কত্থি পদক্র কাদে 
তাদের সম্পদকথি  কখদিা বকাদিা অশিদযাে কদরি িা বা শবষযটি 
োিাি িা।

রেযাম�ঙ্যােযা খবুই খযােযাপ িযািষু। তযাসদে িসধ্ রেযা়েই 
ঝগডযা-মববযাদ রিসগ েযাসক। সযাধযােণ একটযা মবষ়ে মিস়েও 
তযােযা িযািষুসক েুমে রিসে �ত্যা কেসত পযাসে।”

 – পরুুষ (রিযাকযাস গ্রুপ মডসকযাশি রেসক), 
ব়েস ৫৫, েযাজযাপযািং, উমখ়েযা

* What Matters? Issue 43 এবং https://www.dropbox.com/
s/32f6mazzfxasuk4/Understanding%20social%20cohesion%20
between%20the%20Rohingya%20and%20host%20
communities.pdf?dl=0 3

https://www.dropbox.com/s/32f6mazzfxasuk4/Understanding%20social%20cohesion%20between%20the%20Rohing
https://www.dropbox.com/s/32f6mazzfxasuk4/Understanding%20social%20cohesion%20between%20the%20Rohing
https://www.dropbox.com/s/32f6mazzfxasuk4/Understanding%20social%20cohesion%20between%20the%20Rohing
https://www.dropbox.com/s/32f6mazzfxasuk4/Understanding%20social%20cohesion%20between%20the%20Rohing


ইিািরা প্র্ািত সরকাশর সূত্র ব্দক ত্যে বপদয 
্াদকি, তদব শকেু েদির প্রাপ্ত ত্যে বুঝদত সিসযো িয

েযাসদে সযাষিযাৎকযাে রিও়েযা �স়েসে রসই ইিযািসদে রবমশেিযাগই 
িূিত এিফজও, মসআইমস মিটিং এবং িযাফঝসদে কযাে রেসক 
তে্ রপস়ে েযাসকি। এেযাডযাও তযােযা রেযাম�ঙ্যা রস্ছেযাসসবক, 
পুফিশ, সযািযাফজক িযাধ্ি এবং রেমডও রেসকও তে্ পযাি বসি 
জযামিস়েসেি। জযািযা রগসে রে তযােযা রেধযািত মিটিং-এ সযািিযাসযািমি 
এবং িযাউডস্স্পকযাসেে িযাধ্সি তে্ জযািসত পযাসেি।

ইিযািসদে সকসিই বসিসেি রে তযােযা জিসগযাষ্ঠীসক জযািযাসিযাে 
জি্ রে তে্ পযাি তযা রেযাম�ঙ্যা িযাষযা়ে রদও়েযা �়ে। তসব এসদে 
িসধ্ দইুজি ইিযাি জযামিস়েসেি রে তযােযা বযাংিযা, ইংসেফজ এবং 
বিথী িযাষযাসতও তে্ পযাি। দইুজি ইিযাি বসিসেি রে ফিমখত তে্ 
রবযাঝযাে রষিসত্র তযােযা িযাষযাগত সিস্যাে সম্মুখীি �ি, কযােণ ক্যাসম্প 
রে ফিমখত তে্ রদও়েযা �়ে তযা সযাধযােণত বযাংিযা, বিথীিযাষযা বযা 
ইংসেফজসত রিখযা েযাসক।

 আিেযা বিথী িযাষযা, ইংসেফজ বযা বযাংিযা বফুঝ িযা। ক্যাসম্প 
রে ফিমখত তে্ রদও়েযা �সছে তযাে রবমশেিযাগই এই মতিটি 
িযাষযা়ে রিখযা েযাসক।”

 – ইিযাি, ক্যাম্প ২ডমলিউ

 আিেযা বযাংিযা বফুঝ িযা আে ৯৫% ইিযাি ইংসেফজ এবং 
বিথী িযাষযা়ে রদও়েযা তে্ বঝুসত পযাসেি িযা"

 – ইিযাি, ক্যাম্প ১২

ববশিরিাে ইিািই বদলদেি বয িারী, বযস্ বযেন্তি 
ও প্রশতবন্ী বযেন্তিদের বয ত্যে বপদত সিসযো িয বস 
বযোপাদর তারা সদিতি, এবং কদযকেি তদ্যের প্রাশপ্ত 
সিে করদত উদেযোে শিদযদেি

ইিযািসদে িসধ্ আটজি িসি কসেি রে রেমতবন্ধী ব্ফক্তেযা সষিি 
ব্ফক্তসদে তুিিযা়ে কি তে্ পযাি, ৭ জি িসি কসেি রে ব়েস্ 
ব্ফক্তেযা কি ব়েসীসদে িসতযা সিপমেিযাসণ তে্ পযাি িযা এবং ৯ 
জি িসি কসেি রে পুরুষসদে তুিিযা়ে িযােীেযা কি তে্ জযািসত 
পযাসেি। মতিটি দসিে জসি্ই চিযাসিেযাে সীিযাবধিতযাসক তে্ 
রেযামপ্তে রষিসত্র রেধযাি রেমতবন্ধকতযা ম�সসসব মবসবচিযা কেযা �়ে। রে 
ইিযািেযা িসি কসেি রে ব়েস্ ব্ফক্ত এবং রেমতবন্ধী ব্ফক্তেযা অি্সদে 
িসতযাই সিযাি পমেিযাসণ তে্ জযািসত পযাসেি, তযােযা বসিসেি রে এই 
ব্ফক্তসদেসক বযামড মগস়ে ইিযািেযা তে্ জযািযাি অেবযা তযােযা পমেবযাে 
ও সম্প্রদযাস়েে অি্যাি্ িযািুষসদে রেসক তে্ জযািসত পযাসেি।

 আমি িসফজসদ উপফস্ত ব্ফক্তসদেসক অিসুেযাধ কমে 
েযাসত তযােযা রেমতবন্ধী, ব়েস্ ব্ফক্ত এবং েযাসদে চিযাসিেযা 
সীমিত রসই িযািষুসদে তে্গুসিযা জযািযাি। তযােযা রসই অিেুযা়েী 
তে্গুসিযা জযামিস়ে েযাসকি। রকযাসিযা সিস্যা রিই।”

 – ইিযাি, ক্যাম্প ২৬

িযােীসদে কেযা মবচযাে কেসি, ২ জি ইিযাি বসিসেি রে িযােীেযা 
সযাধযােণত িযােী এিফজও রস্ছেযাসসবী এবং পমেবযাসেে পরুুষসদে কযাে 
রেসক তে্ পযাি। এসষিসত্র পরুুষসদে রসই তে্ পমেবযাসেে িযােীসদে 
জযািযাসত বিযা �়ে। চযাে জি ইিযাি বসিসেি রে আেও রবমশ সংখ্ক 
িযােীসদে কযাসে তে্ রপৌসঁে রদও়েযাে জি্ তযােযা মিমদ্নষ্ট মকেু ব্বস্যা 
মিস়েসেি, রেিি শুরিবযাে িসফজসদ িযােীসদে ধিথী়ে মশষিযা রশযািযাে 
জি্ পযাটি্নশি মদস়ে আিযাদযা জযা়েগযা কসে রদও়েযা �স়েসে, িযােীসদে 
তে্ জযািযাসিযাে জি্ ইিযািসদে পমেবযাসেে িযােী সদস্সদে সযা�যাে্ 
রিও়েযা �স়েসে এবং বযামডসত মগস়ে তে্ জযািযাসিযা �স়েসে েযাসত িযােীেযা 
অি্ ঘে রেসক শুিসত পযাসেি।

র�োহিঙ্ো জনগ�োষ্ঠীগে তথ্য জোনোগনো� 
ব্যোপোগ� ইমোমগে� অহিজ্ঞতো 
এবং েষৃ্টিিঙ্ঙ্

সূত্র: রেযাম�ঙ্যা জিসগযাষ্ঠীসক তে্ জযািযাসিযাে ব্যাপযাসে ইিযািসদে 
অমিজ্ঞতযা এবং তযাসদে িযাষযা ও তে্ সম্পমক্ন ত চযাম�দযাগুসিযা 
রবযাঝযাে জি্ ট্যান্সসিটস্ন উইদযাউট বড্ন যাস্ন (টিডমলিউমব) ি়েটি 
ক্যাসম্প (১ডমলিউ, ২ই, ২ডমলিউ, ১০, ১২, ১৩, ১৮, ২৬ এবং 
ি়েযাপযাডযা আেমস) কি্নেত ১১ জি ইিযাসিে রিযাসি সযাষিযাৎকযাে 
মিস়েসে। এই সযাষিযাৎকযােগুসিযা ২০২১ সযাসিে িসিম্বে িযাসসে 
িযাঝযািযাফঝ রিও়েযা �স়েমেি।
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মবমবমস মিমড়েযা অ্যাকশি এবং ট্যান্সসিটস্ন উইদযাউট বড্ন যাস্ন মিফিত িযাসব রেযাম�ঙ্যা সংকসট ষিমতগ্রস্ 
জিসযাধযােসণে কযাে রেসক িতযািত সংগ্র� কেযা এবং রসগুসিযা সংকফিত কেযাে কযাজ কেসে। এই সংফষিপ্ত 
রেমতসবদিটিে উসদেশ্ �ি মবমিন্ন মবিযাগগুসিযাসক রেযাম�ঙ্যা এবং আশ্র়েদযাতযা (বযাংিযাসদশী) সম্প্রদযাস়েে 
রেসক পযাও়েযা মবমিন্ন িতযািসতে একটি সংফষিপ্ত মববেণ রদও়েযা, েযাসত তযােযা জিসগযাষ্ঠীগুসিযাে চযাম�দযা এবং 
পেন্-অপেসন্ে মবষ়েটি মবসবচিযা কসে ত্রযাসণে কযাজ আেও িযাসিযািযাসব পমেকল্পিযা এবং বযাস্বযা়েি 
কেসত পযাসে।

বত্ন িযাসি এই কি্নকযাণ্ডটি েকু্তেযাষ্ট্র সেকযাসেে অে্নযা়েসি এবং ইন্যােি্যাশিযাি রেসমকউ কমিটিে স�যা়েতযা়ে 
পমেচযাফিত  �সছে।  ইইউ ম�উি্যামিটযামে়েযাি এইড এে অে্নযা়েসি এসত আেও স�যা়েতযা কেসে এমসএি।

‘েযা জযািযা জরুমে’ সম্পসক্ন  আপিযাে রেসকযাসিযা িন্ব্, রেশ্ন অেবযা িতযািত, info@cxbfeedback.org 
ঠিকযািযা়ে ইসিইি কসে জযািযাসত পযাসেি।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যনক ককানোভানবই যকু্তরাষ্ট্র সরকানরর শকংবা ইইউ শিউম্যাশেটাশরযাে এইড এর আেষু্াশেক বক্তব্য বা সরকাশর েীশত শিনসনব গণ্য করা উশিৎ েয।

ইিািরা েিদোষ্ঠীদক োিাদিার েিযে আরও ত্যে 
বপদত িাি এবং তারা বসটা বরাশিঙ্া িাষায িুদখািুশখ বা 
অশিও ও শিশিও ফরিযোদট বপদত িাি

ইিযািসদে মসআইমস এবং এিফজও-রদে সযাসে তদমিক 
মিটিং এ আিন্ত্রণ কসে তে্ জযািযাসিযা উমচত। সম্প্রদযাস়েে কযাসে 
তে্ রপৌসঁে রদও়েযা আিযাসদে পসষি কঠিি ি়ে, তসব আিেযা েমদ 
এিফজও এবং কতৃ্ন পসষিে কযাে রেসক তে্ িযা পযাই, তসব আিেযা 
তযাসদেসক কী জযািযাসবযা।”

 – ইিযাি, ক্যাম্প ১২

দশজি ইিযাি সম্প্রদযা়েসক জযািযাসিযাে জি্ আেও তে্ রপসত আগ্র� 
রেকযাশ কসেসেি। তযােযা রে তে্ জযািসত চযাি তযাে িসধ্ েস়েসে 
রেত্যাবযাসি এবং মি়েযািিযাসেে পমেফস্মত, মিেযাপত্তযা এবং পমেসবশগত 
সিস্যা, ও়েযাশ, রেযাগ রেমতসেযাধ, গযা�্নস্্ সম�ংসতযাে রিযাকযাসবিযা, 
মিেযাপসদ রেসব, ব়েস্ ব্ফক্তসদে েত্ রি়েযা এবং দসুে্নযাগ ও জরুমে 
অবস্যা সম্পমক্ন ত তে্।

** https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2021/05/Imams-Share-Information-in-the-Rohingya-Refugee-Camps_EN.pdf
 https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2021/10/Community-health-workers-The-main-source-of-health-information-for-

Rohingya-women-research.pdf

আসগ ইিযাি এবং সম্প্রদযাস়েে িযািুষসদে সযাসে টিডমলিউমব-ে 
গসবষণযা়ে** রেিিটযা জযািযা রগমেি, ঠিক রসই িসতযাই সযাষিযাৎকযাসে 
সব ইিযাি বসিসেি রে তযােযা এিফজও এবং বযাংিযাসদশী সেকযামে 
কি্নকত্ন যাসদে (মসআইমস) কযাে রেসক তে্ রপসত পেন্ কসেি। এসদে 
উিস়েই সম্প্রদযাস়েে সযাসে দীঘ্নকযািীি সম্পক্ন  এবং তযাসদে স�যা়েতযা 
কেযাে কযােসণ তসে্ে মবশ্স্ সূত্র ম�সসসব পমেমচত। সযাষিযাৎকযােদযাতযা 
ইিযািসদে সকসিই বসিসেি রে তযােযা রেযাম�ঙ্যা িযাষযা়ে রিৌমখকিযাসব 
বযা অমডও এবং মিমডও িেি্যাসট তে্ রপসত চযাি।

ইিযািেযা ক্যাসম্প তে্ জযািযাসিযাে অি্তি মবশ্স্ সূত্র। তযােযা সম্মযামিত 
ধিথী়ে রিতযা ম�সসসব কমিউমিটিে অংশগ্র�ণ কি্নকযাসণ্ড অপমে�যাে্ন 
িূমিকযা পযািি কসেি। ইিযািেযা েযাসত সম্প্রদযাস়েে িযািুষসদে তসে্ে 
চযাম�দযা পূেণ কেসত পযাসেি এবং সম্প্রদযাস়েে িসধ্ তযাসদে িূমিকযাসক 
সবসচস়ে িযাসিযািযাসব কযাসজ িযাগযাসত পযাসেি রসজি্ তযাসদে 
রেস়েযাজিী়ে তে্ স�জসবযাধ্ ও পেন্িী়ে িযাষযা এবং িেি্যাসট 
রদও়েযা জরুমে।

5

https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2021/05/Imams-Share-Information-in-the-Rohingya-Refugee-Camps_EN.pdf
https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2021/10/Community-health-workers-The-main-s
https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2021/10/Community-health-workers-The-main-s

