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ভুল ব�োঝো�ঝুঝ + ভুল 
তথ্য = অঝ�শ্োস:
ভাষাগত বাধা যেভাবব মানববক সহায়তা প্াবতির সুবোগ ও যসবাসমবূহর গুণগত 
মান হ্াস কবর এবং যরাবহঙ্া সম্প্রদায়বক সামাবিকভাবব আরও ববচিত কবর
২য় খণ্ড: কক্সবািার, বাংলাবদশ
যসবটেম্বর ২০১৯
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ট্ান্সবলটস্স উইদাউট বর্সাস্স (বট.রবলিউ.বব) একবট 
উদ্াবনী আন্তঃসীমান্ গববষণা সম্পবক্স বতন খবণ্ডর 
প্বতববদন এবং সংবলিষ্ট ভাষা সহাবয়কা প্কাশ করবত 
যেবর আনবদিত। এই বসবরিবটবত বাংলাবদবশর 
কক্সবািার ও বময়ানমাবরর বসবতে-যত মানববক সহায়তা 
প্াবতি এবং সম্প্রদায়গুবলর সাবে যোগাবোবগর যষেবরে 
ভাষার ভূবমকা বনবয় আবলাচনা করা হবয়বে।

• ১ম খণ্ড। আন্তঃসীমোন্ প্র�ণতো: বাংলাবদবশর 
কক্সবািার এবং বময়ানমাবরর বসবতে-যত 
চ্াবলব্জং প্বণতা বা সমস্াসমূহ

• ২য় খণ্ড।  কক্স�োজোর, �োংলোদেশ: সমস্া 
বা চ্াবল্জ, উেেকু্ত েবরবত্সনসহ কাে্সক্রম 
েবরচালনা এবং সুোবরশসহ বাংলাবদশ যেবক 
প্াতি ফলাফল 

• ৩য় খণ্ড। ঝসদতে, ঝময়োনমোর: সমস্া বা 
চ্াবল্জ, উেেকু্ত েবরবত্সনসহ কাে্সক্রম 
েবরচালনা এবং সুোবরশসহ বময়ানমার যেবক 
প্াতি ফলাফল

ঝতন খদণ্ডর একঝি প্রঝতদ�েন

যে সকল প্বতষ্ান ও ব্বক্ত এই গববষণায় সহায়তা 
কবরবেন  বা অংশগ্রহণ কবরবেন তাবদর প্বত আমরা  
আন্বরক কৃতজ্ঞতা জ্ঞােন করবে। 
 
বময়ানমার এবং বাংলাবদবশর  বট.রবলিউ.বব বটম এই 
আন্তঃসীমান্ গববষণাবট েবরচালনা ও রচনা কবরবে। 
আবরা বহু মানুষ তাবদর মতামত এবং মূল্বান েরামশ্স 
প্দাবনর মাধ্বম চূড়ান্ প্বতববদবনর এই বসবরবি 
অবদান যরবখবেন।

কক্সবািাবরর শরণাে্সী ক্াম্পসংলগ্ন বাংলাবদবশ িনবগাষ্ীর একবট মাদ্াসায় বশশুরা আরবব বণ্সমালা বশখবে।  ফবটাবক্রবরট: 
বট.রবলিউ.বব / ফাবহম হাসান আহাদ
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পদ্ধঝত এ�ং  আদরো তথ্য
েদ্ধবত এবং সীমাবদ্ধতা ববষয়ক ববস্াবরত তে্ এখাবন আবে 

https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2019/09/Methods-and-
limitations_Cross-Border.pdf.

বাংলাবদশ এবং বময়ানমাবর যরাবহঙ্া সহায়তায় ভাষা সম্পবক্স ববস্াবরত এখাবন যদখনু 
https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2019/09/Languages-in-the-
Rohingya-response_Cross-Border.pdf.

�্য�হোর
ভোষো এ�ং জোঝতগত নোম:  
আমরা েোক্রবম বাংলাবদশ অেবা বময়ানমার 
সরকার কতৃ্সক মবনানীত সরকারী ভাষা বা িাবতগত 
নাম ব্বহার কবর। উদাহরণস্রূে, আমরা যবঙ্বলর 
েবরববত্স বাংলা এবং বাবম্সি এর েবরববত্স বময়ানমার 
ব্বহার কবর।

সরকাবরভাবব স্ীকৃত নয় এমন ভাষা বা িাবতগত 
যষেবরে আমরা আবমবরকান ইংবরবিবত স্ীকৃত নাম বা 
সাষোৎকার দাতা বনি েবরচয় বদবত যে শব্দ ব্বহার 
কবরন তা ব্বহার কবরবে। উদাহরণস্রূে, যরাবহঙ্া। 
এোড়া, স্ানীয় এবং অ-স্ানীয় বাংলাবদশী। 

ভোষো �্য�হোরকোরী: 'ইংদরঝজ ভোষী', '�োংলোভোষী', 
'চোিগোঁইয়ো ভোষী' এ�ং 'বরোঝহঙ্োভোষী' শব্দগুবলর 
মাধ্বম এমন ব্বক্তবক বুঝায় বেবন উক্ত ভাষায় 
সববচবয় যববশ সাবলীলভাবব কো বলবত োবরন।
 
এর অে্স এই নয় যে, যসই ব্বক্ত িন্মগতভাবব ওই 
ভাষাভাষী অেবা বতবন যে ভাষায় সববচবয় সাবলীল তা 
আববশ্কভাবব তার িাবতসতোবক প্বতফবলত কবর, 
েবদ না তা উবলেখ করা হয়। যেমন, একিন চাঁটগাঁইয়া 
ভাষাভাষী িাবতগতভাবব যরাবহঙ্া হবত োবরন।

https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2019/09/Methods-and-limitations_Cross-Border.pdf
https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2019/09/Methods-and-limitations_Cross-Border.pdf
https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2019/09/Languages-in-the-Rohingya-response_Cross-Border.pdf
https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2019/09/Languages-in-the-Rohingya-response_Cross-Border.pdf
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"একঝি ভোষোর ঝনজস্ব ঝ�ঝশটিতো 
থোকো উঝচত.... এখন পে্ন্ 
ভোষোই বরোঝহঙ্োদের পঝরঝচঝতর 
একমোত্র নতৃোঝ্বিক উপোেোন। 
একজন �োংলোদেশীর বথদক 
একজন বরোঝহঙ্োদক একমোত্র তোর 
ভোষো ঝেদয়ই আলোেো করো েোয়। 
তোই তোরো আমোদের ভোষো এ�ং 
সংসৃ্ঝতর সোদথ ঝমশুক আমরো তো 
চোই নো"
- একিন বাংলাভাষী সরকাবর কম্সকত্সা।

যরাবহঙ্াবদর বময়ানমাবর সামাবিকভাবব প্াবন্ক কবর 
রাখা হয়, ো তাবদর নাগবরক বহবসবব আইবন মে্সাদা 
ও স্ীকৃবতর অভাবব প্বতফবলত হয়। সীমাবন্র ওোবর 
বাংলাবদবশও শরণাে্সী বহসাবব তাবদর আইনগত 
মে্সাদা ও স্ীকৃবত না োকায় তারা েবুরােবুর সমাবির 
অংশ হবয় উঠবত োরবে না। এর একবট ফলাফল 
হল, তাবদর বাংলা বা চাঁটগাঁইয়ার মবতা অন্ান্ ভাষা 
যশখার সুবোবগর অভাব। এর ফবল ভাষাগত কারবণ 
তাবদর বববছিন্ন হবয় োকবত হবছি।

কক্সবািাবরর শরণাে্সী ক্াবম্প এবং স্ানীয় বাংলাবদশী 
িনবসবতবত বসবাসকারী যে যরাবহঙ্ারা একমারে 
যরাবহঙ্া ভাষাবতই কো বলবত োবরন তাবদর 
অন্বদর সাহাে্ োড়া তে্ যেবত, তাবদর চাবহদা ও 
ইছিা িানাবত বকংবা নীবতবনধ্সারকবদর সাবে সংলাে 
গবড় তুলবত সমস্া হবছি। যে যগাষ্ীগুবল সাধারণত 
একবটমারে ভাষা িাবন, তারা অন্ান্ যষেবরেও বেবেবয় 
রবয়বে। এই ভাষাগত বনভ্সরতা অন্বদর তুলনায় 
তাবদর  ষেমতা ও সবক্রয়তার অভাববক আবরা বাবড়বয় 
যতাবল।

ঝন�্োহী  সোরসংদষেপ

যিারেবূ্সক ববতাবড়ত হওয়ার ফবল যরাবহঙ্া সম্প্রদাবয়র 
বাইবরর  সাহাবে্র উের বনভ্সরতা যববড় যগবে। এই 
কারবণ তাবদর অন্ান্ ভাষা ও সংস্বৃতর মানুবষর 
সাবে যোগাবোগ গবড় যতালার প্বয়ািনীয়তাও যববড় 
যগবে। যদাভাষীবদর ভূবমকা আবরা গুরুত্বেণূ্স হবয় 
উবঠবে এবং োরা একবট মারে ভাষা িাবনন তাবদর 
ববচিত হওয়ার ঝুঁবকও ববৃদ্ধ যেবয়বে। 

গ্রহীতাবকব্রিক, ন্ায়সঙ্ত যসবা প্দান এবং 
দাবয়ত্বশীল মানববক সহায়তার একবট প্ধান উোদান 
হল কাে্সকর ববি-মুখী যোগাবোগ। ভাষাগতভাবব 
বববচরে্ময় এই মানববক সহায়তায় মানুবষর সাবে 
সবঠকভাবব যোগাবোগ গবড় যতালা সংস্াগুবলর েবষে 
কবঠন হয়। এর ফলাফল হল মানসম্মত যসবাপ্াবতির 
সুবোগ কবম োওয়া, আবরা ববচিত হওয়া এবং আন্তঃ-
সাম্প্রদাবয়ক সম্পক্স উন্নত করার সুবোগ হারাবনা।

কক্সবািার যিলায় মানববক সংস্াগুবল কম্সীবদর 
ভাষার দষেতা, সাংস্বৃতক সবচতনতা এবং ভাষান্বরর 
রীবতনীবতর জ্ঞান ববৃদ্ধ কবর শরণাে্সী যরাবহঙ্া 
সম্প্রদায়গুবলর সাবে যোগাবোগবক উন্নত করবত োবর। 

আরও বভবতেগতভাবব কাে্সক্রবমর েবরকল্পনা, সংস্াবনর 
ব্বস্া এবং বাস্বায়বনর প্বতবট যষেবরে ভাষা ও 
সাংস্বৃতক সবচতনতার ববষয়গুবল ববববচনায় রাখা 
উবচত। এভাববই আমরা বনবচিত করবত োরববা যে 
সুববধাববচিত যরাবহঙ্ারা তাবদর ববকল্পগুবল বুঝবত 
োরবে, বনবিবদর প্বয়ািন ও ইছিা িানাবত োরবে 
এবং প্বতববশী সম্প্রদায়গুবলর সাবে আরও ভাবলা 
সম্পক্স বতবর করবত োরবে।
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সুপোঝরশসমূহ

এই মূল্ায়নবট মানববক সংস্াগুবলা বকভাবব আবরা 
কাে্সকরভাবব ষেবতগ্রস্ িনবগাষ্ীর সাবে যোগাবোগ 
করবত োবর তা তুবল ধবর।

১. সহজ-সরল ভোষোর নীঝত প্রদয়োগ করুন   
তে্, বশষো এবং যোগাবোবগর উেকরণগুবল 
সহি-সরল ভাষায় বতবর করুন, বববশষ কবর 
যরাবহঙ্া সম্প্রদাবয়র িন্। েবরবচত শব্দ এবং 
সহি বাক্ ববন্াস ব্বহার কবর ধারণাগুবলবক 
ব্াখ্া করুন। োবরভাবষক শব্দ বা কম 
ব্বহৃত হয় এমন শব্দগুবল এবড়বয় চলনু অেবা 
যসগুবলর অে্স ব্াখ্া করুন। বনবচিত করুন যে 
যোগাবোবগর উেকরণ ও ববষয়বস্তু মাঠ েে্সাবয় 
েবরবষেত, উবদিষ্ট য্াতাবদর িন্ উেেকু্ত 
এবং সম্প্রদায়গুবলর প্ধান প্ধান আশংকাগুবল 
বনরসন কবর। (সহি-সরল ভাষার নীবতগুবলর 
সংবষেতি বববরবণর িন্ এখাবন যদখনু https://
translatorswithoutborders.org/
wp-content/uploads/2019/09/
Basic-plain-language-principles-for-
humanitarians.pdf) 

২. বেোভোষী এ�ং মোঠকম্ীদের ভোষো ও সোংসৃ্ঝতক 
েষেতো �োড়োদত প্রঝশষেদণর ঝপছদন ঝ�ঝনদয়োগ 
করুন     
কম্সী বনবয়াবগর যোগ্তা বহসাবব যরাবহঙ্া ভাষার 
দষেতা মূল্ায়ন করুন, এবং সম্প্রদাবয়র অংশগ্রহণ 
ও তাবদর সাবে যোগাবোবগ সহায়তার িন্ 
যরাবহঙ্া যস্ছিাবসবী বনবয়াগ করুন। প্বশষেণ 
এবং সহায়ক কম্সশালা যদাভাষী ও মাঠকম্সীবদর 
সষেমতা গবড় তুলবত োবর, ো বববভন্ন িবটল 
েবরভাষাবতও দষেতা বতবর কবর যেমনটা স্াস্্ 
যদাভাষীবদর প্বয়ািন হয়। এবষেবরে  
বট.রবলিউ.বব-র মানববক সহায়তা সম্পবক্সত শবব্দর 
বহু-ভাবষক গ্লসাবরর মবতা টুলগুবলর সাহাে্ যনয়া 
যেবত োবর ।  যরাবহঙ্া এবং অন্ান্ সম্প্রদাবয়র 
যস্ছিাবসবকবদর মবধ্ োরস্পবরক সহবোবগতাবক 
উৎসাবহত করার মাধ্বম মানববক সংস্াগুবল 
আন্তঃসাংস্বৃতক যোগাবোবগর দষেতা ববৃদ্ধ করবত 
োবর।

 

৩. গুরুত্বপণূ্ �োত্োগুঝলর ব�োধগম্যতো পরীষেো করুন 
বাত্সা ব্াংক বতবর কবর েরীষো কবর যদখনু যকান 
বাত্সাগুবল সববচবয় সহিববাধ্, সবঠক অে্স বহন 
কবর এবং উবদিষ্ট যগাষ্ীগুবলর িন্ উেেকু্ত। 
েখনই সম্ভব, সম্প্রদাবয়র সদস্বদর সাবে বনবয় 
বাত্সাগুবল সিৃন বা েনুতঃ- সিৃন করুন। এর 
মাধ্বম বনবিবদর অগ্রগবতও বুঝা োবব এবং 
স্পষ্ট বাত্সার গুরুত্ব সম্পবক্স সবচতনতাও বাড়বব। 
যশষবমশ এবট সমবয়র সাবে সাবে মানববক 
সহায়তায় যোগাবোগ েদ্ধবতর কাে্সকাবরতাবক 
বাবড়বয় তুলবব।

৪. বস�োগ্রহীতোদের প্রঝত সহোনুভূঝতর প্রচোর ও প্রসোর 
এ�ং তোদের প্রদয়োজন �ঝুোর বচটিোয় সোহোে্য করুন 

 যসবা প্দানকারীবদর ভাষা ও সাংস্বৃতক 
সবচতনতা সম্পবক্স প্বশষেণ বদন এবং বুবঝবয় 
বলনু। যোগাবোবগর িন্ েবেষ্ট সময় যরবখ 
কম্সসূচীগুবল েবরকল্পনা করুন োবত তারা 
ওই বশষো কাবি লাগাবনার সুবোগ োন। 
উদাহরণস্রূে, স্াস্্বক্রিগুবলাবত সংস্াগুবলর 
যচষ্টা করা উবচত োবত  রাক্তাররা যরাগীবদর, 
বববশষত নতুন যরাগী এবং মবহলাবদর যববশ সময় 
বদবত োবরন। একবট অপ্বমত ভাষায় যদাভাষীর 
কাি করার িন্ সাধারণত কবয়ক বমবনট যববশ 
সময় লাবগ। যদাভাষী প্বয়ািন এমন যকান সভা 
বা সমাববশ যেমন যফাকাস দবল আবলাচনার 
িন্ ববিগুণ সময় লাগবব এটা ববববচনায় যরবখই 
েবরকল্পনা করুন। েতটা সম্ভব, যরাবহঙ্া 
সম্প্রদাবয়র সদস্বদর সাবে কোবাত্সায় তাড়াহুবড়া 
করববন না: এবট অভদ্তা এবং অসন্মানিনক 
বহবসবব বববববচত হবত োবর।

https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2019/09/Basic-plain-language-principles-for-humanitarians.pdf
https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2019/09/Basic-plain-language-principles-for-humanitarians.pdf
https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2019/09/Basic-plain-language-principles-for-humanitarians.pdf
https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2019/09/Basic-plain-language-principles-for-humanitarians.pdf
https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2019/09/Basic-plain-language-principles-for-humanitarians.pdf
https://translatorswithoutborders.org/updated-twb-glossary-for-bangladesh-includes-gender-disability-and-inclusion/
https://translatorswithoutborders.org/updated-twb-glossary-for-bangladesh-includes-gender-disability-and-inclusion/
https://translatorswithoutborders.org/updated-twb-glossary-for-bangladesh-includes-gender-disability-and-inclusion/
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৫. বরেণীকদষে মোতভৃোষো (বরোঝহঙ্ো) বথদক পড়োদনোর 
ভোষো �ো সরকোরী ভোষোর (ঝময়োনমোর) মদধ্য 
বসতু�ন্ধদনর একঝি বকৌশল ততঝর করুন। 

 বশষোয় যরাবহঙ্া ভাষা ব্বহাবরর প্সার ঘটাবল 
বশশুরা োঠক্রবমর বববভন্ন ববষয়গুবল আরও 
ভাবলাভাবব বশখবত োরবব ও যসই সাবে অন্ান্ 
ভাষা যশখার যষেবরেও উন্নবত হবব। এবট বববশষত 
সুববধাববচিত যগাষ্ী যেমন বাবলকা, প্বতবন্ী 
বশশু এবং োরা অবনক বের েড়াশুনা করবত 
োবরবন তাবদর িন্ গুরুত্বেণূ্স। অববলবম্ব োঠদান 
ও বশষোগ্রহণ, বশষেক প্বশষেণ, েবরচালনা ও 
মূল্ায়বন যরাবহঙ্া ভাষা ব্বহাবরর িন্ আরও 
ববলষ্ বনবদ্সশনা প্দান করুন।  বময়ানমারবক 
ববিতীয় ভাষা বহসাবব যশখাবনার এবং বশষোে্সীরা 
এই ভাষায় আত্মববশ্াস অি্সন করার সাবে সাবে 
এবটবক ক্রবম বশষোর ভাষা বহসাবব ব্বহার করার 
িন্ একবট েদ্ধবত বতবর করার কো ববববচনা 
করুন। দীঘ্সবময়াবদ, যরাবহঙ্া ভাষাবক বশষোর 
মাধ্ম বহবসবব ব্বহার করার িন্ যরাবহঙ্া 
সম্প্রদাবয়র সাবে কাি করুন।

৬. এমন সোমোঝজক সংহঝতমূলক কোে্ক্রম ততঝর করুন 
েো ভোষোগত কোরদণ মোনুদষর �োে পড়ো কমোয় এ�ং 
তোর কোরণ নো হয়

 এমন  সামাবিক সংহবত এবং শাবন্বনম্সাণ 
কম্সসূবচর েবরকল্পনা করুন ো একভাষী 
যরাবহঙ্া সম্প্রদায় এবং তার োশাোবশ অন্ান্ 
যগাষ্ীসমূবহর কাবে যবাধগম্ হবব। এবট কাে্স 
েবরকল্পনা যেবক শুরু কবর কম্সী বনবয়াগ ও 
প্বশষেণ, যোগাবোবগর সমস্ বকেুবত ববববচনা 
করা উবচত। সামাবিক যগাষ্ীগুবলবক তাবদর 
েেবদির নাম ধবর রাকার মাধ্বম সম্প্রদায়গুবলর 
মবধ্ োরস্পবরক সম্মাবনর আদশ্স স্ােন করুন 
ও তার প্সার ঘটান, যেমন: যরাবহঙ্াবদর 
যরাবহঙ্াই বলনু। সম্প্রদায়গুবলর মবধ্ োরস্পবরক 
যবাঝােড়ার প্সাবরর প্ােবমক ধাে বহবসবব 
ভাষাগত মধ্স্তাকারীবদর ভূবমকা এবং বলঙ্-
বভবতেক সবহংসতার মবতা সাধারণ সমস্া বনবয় 
আবলাচনাবক কাবি লাগাবনা োয় বকনা তা 
ববববচনা করুন।

বাংলাবদবশর শরণাে্সী ক্াবম্পর একবট বলিবনবকর একিন স্াস্্কম্সী তার ভাবনা প্কাশ করবেন।
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ভোষোগত �োধো মোনসম্মত বস�োপ্রোঝতির 
সুদেোগদক সীঝমত কদর 

যেসব যরাবহঙ্াভাষী চাঁটগাঁইয়া বা বাংলা ভাষা িাবনন 
না তারা তে্ , যসবা এবং মানসম্মত যসবা যেবক 
ববচিত হওয়ার ঝুঁবকবত আবেন। কক্সবািাবরর যরাবহঙ্া 
িনবগাষ্ীর অবধকাংশই একভাষী। তারা প্ধানত 
অবশবষেত বা স্ল্পবশবষেত, নবাগত শরণাে্সী এবং 
মবহলা।

যসবাদাতা এবং যসবাগ্রহীতা উভয়বকই যোগাবোবগর 
িন্ একইরকম সংগ্রাম করবত হয়। যসবাদাতাগণ 
অস্পষ্ট বাত্সা প্চার কবরন এবং তাবদর যেশাগত ভাষা 
দষেতা কম। সাষেরতা এবং বশষোর স্র কম োকার 
কারবণ যসবাগ্রহীতাগণ বাত্সাগুবল বুঝবত োবরন না।

যেসব যরাবহঙ্াভাষী অন্ান্ ভাষা িাবনন না, তারা 
এমন মানুষবদর ওের বনভ্সর কবরন োরা অন্ ভাষা 
িাবনন। এর ফবল মানুবষর ব্বক্তগত সষেমতা হ্াস 
োয় এবং মানুবষর মানসম্মত যসবা োওয়ার যষেবরে 
যদাভাষী/অনুবাদকবদর ভূবমকা অত্ন্ গুরুত্বেণূ্স হবয় 
ওবঠ। আমাবদর মূল্ায়বণ যদখা যগবে যে, সাধারণত 
মানববক সংস্াগুবল তাবদর কম্সী এবং যস্ছিাবসবীবদর 
যসই ভূবমকা কাে্সকরভাবব োলন করার মত দষেতা, 
প্বশষেণ এবং সহায়তা বনবচিত করবে না। 
 

ভোষোগত �োধো মোনসম্মত স্বোস্থ ্েদস�ো 
প্রোঝতির সুদেোগদক সীঝমত কদর

বববশষ কবর মবহলা এবং বয়স্বদর মবধ্ স্াস্্বশষো 
এবং স্াস্্বসবা কম্সীবদর ওের আস্া কম, ো 
যসবাপ্াবতির সুবোগ এবং গুণগত মাবনর ওের প্ভাব 
যফবল। ভাষা ও যোগাবোবগর প্বতবন্কতাগুবল এই 
সমস্াগুবলবক আবরা িবটল কবর যতাবল।

অঝধকোংশ বরোঝহঙ্ো মোনঝ�ক স্বোস্থ্যদস�ো 
ঝনদলও, বস�োর মোন এ�ং কোে্কোঝরতো 
ঝনদয় অদনদকই সঝদিহোন।    

কক্সবািার যিলায় সরকাবরর োশাোবশ বববভন্ন িাতীয় 
ও আন্ি্সাবতক মানববক সংস্া স্াস্্বসবা বদবয় োবক। 
আমরা আমাবদর গববষণায় শুধুমারে মানববক সংস্া 
েবরচাবলত প্ােবমক স্াস্্বসবা এবং স্াস্্ ও স্াস্্বববধ 
সংক্রান্ প্চারণা অন্ভু্সক্ত কবরবে। 

আমরা এই গববষণার িন্ যে খানা িবরে 
চাবলবয়বেলাম, তাবত যদখা োয় যে কক্সবািাবর 
নবাগত যরাবহঙ্া শরণাে্সীবদর মবধ্ স্াস্্বসবা গ্রহবণর 
হার অবনক যববশ (৯২ শতাংশ)। বকনু্ এবদর মবধ্ ২৩ 
শতাংশ িাবনবয়বেন যে, তারা তাবদর সব প্বনের উতের 
োনবন এবং স্াস্্বসবা যনয়ার সময় সববকেু বুঝবতও 
োবরনবন। কবয়কিন তে্দাতা আমাবদর িাবনবয়বেন 
যে লাইবসন্সববহীন রাক্তাররাও বদবন ১৫০ িন েে্সন্ 
যরাগী যদবখন কারণ অবনক শরণাে্সীই মানববক সংস্ার 
বলিবনকগুবলর তুলনায় তাবদর ওের যববশ আস্া রাবখন।
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শরণাে্সীবদর সাবে আবলাচনা যেবক আমরা িানবত 
যেবরবে যে, অবধকাংশ যরাবহঙ্া শরণাে্সী প্ােবমক 
স্াস্্ সমস্ায় মানববক সহায়তা প্দানকারী বনকটস্ 
বলিবনকগুবলাবত োন। িবটলতর সমস্ায় যষেবরে 
তারা বববদবশর বড় বড় হাসোতালগুবলবত যেবত 
েেদি কবরন; যেমন মালবয়বশয়ান বা টাবক্সশ 
হাসোতালসমূহ। কুতুোলং-বালখুাবল সম্প্রসাবরত 
সাইবটর খবু অল্প বকেু মানুষই বাংলাবদশ সরকার 
েবরচাবলত স্াস্্বকব্রি োন ববল িাবনবয়বেন। 
বববদবশ স্াস্্বক্রি েেদি করার যেেবন যে সব কারণ 
রবয়বে ববল তারা িাবনবয়বেন, যসগুবলা হবলা: অবধক 
সময় যখালা োকা, কম সময় অবেষো করবত হওয়া, 
অবধকতর ভাবলা যসবা, উন্নতমাবনর ওষধু এবং উচ্চ 
প্বশষেণপ্াতি কম্সী। 

যরাবহঙ্া সম্প্রদাবয়র মবধ্ মানববক স্াস্্বসবার 
সামাবিক গ্রহণবোগ্তা সীবমত হওয়ার বেেবন যবশ 
কবয়কবট কারণ আবে, যেমন:

• যসবাদাতাবদর সাবে এবকবাবরই কোবাত্সা 
বলবত না োরা বা োরবলও তা কাে্সকর না 
হওয়া

• স্াস্্ যসবাদাতাবদর অভদ্ বা অসম্মানিনক 
ব্বহার

• যরাগীবক েরামবশ্সর যদয়ার িন্ রাক্তারবদর 
অল্প সময় যদওয়া

• যেৌন ও প্িনন স্াস্্ বা মানবসক স্াস্্ 
সমস্ার বচবকৎসা করাবনার ব্াোবর 
সাংস্বৃতক বাধাবনবষধ। 

এই অবভবোগগুবল আবলাচনার সময় বারবার উবঠ 
এবসবে, েবদও একভাষী যরাবহঙ্ারা, বববশষত মবহলা 
ও বয়স্রা এই অবভবোগ সববচবয় যববশ িাবনবয়বেন।  

বরোগী, ডোতিোর এ�ং বেোভোষীদের �ঝুদত ও 
ব�োঝোদত সমস্যো হয়

যরাবহঙ্া ভাষাভাষীরা বারবার যোগাবোগ সংক্রান্ 
সমস্ার কো তুবল ধবরবেন এবং িাবনবয়বেন যে বকেু 
যষেবরে যসই সমস্ার ফলাফল মারাত্মক হবয়বে।

"ঝকছুঝেন আদগ আমোর �োচ্চোদক 
ঝনদয় একিো ঝলিঝনদক ঝগদয়ঝছলোম, 
ওর খ�ু জ্বর হদয়ঝছল। আঝম 
ডোতিোরদক আমোর �োচ্চোর 
অসুদখর কথো খদুল �দলঝছলোম, 
ঝকনু্ মদন হল ঝতঝন আমোর কথো 
�ঝুদত পোদরন ঝন।"
- ১৫-২৪ বেবরর একিন নবাগত যরাবহঙ্াভাষী 
েরুুষ।

"আঝম এই হোসপোতোদল আমোর 
�োচ্চোর ঝচঝকৎসো কঝরদয়ঝছলোম, 
ঝকনু্ আঝম ডোতিোদরর কথো ঝকছু 
�ঝুদত পোঝর ঝন। ঝতঝন ওষদুধর 
প্যোদকদির গোদয় ঝকছু েোগ ঝেদয় 
ঝেদয়ঝছদলন, ঝকনু্ আঝম বসিো 
�ঝুঝঝন। এর ফদল আঝম আমোর 
�োচ্চোদক অঝতঝরতি মোত্রোয় ওষধু 
ঝেদয় বফঝল আর বস অজ্োন হদয় 
েোয়।"
- ১৫-২৪ বের বয়সী নবাগত একিন 
যরাবহঙ্াভাষী েরুুষ।

অবনক যরাগী শুধু যরাবহঙ্া ভাষাই িাবনন। তারা 
রাক্তাবরর সাবে যোগাবোবগর িন্ েবুরােবুর যদাভাষীর 
উের বনভ্সরশীল। প্ায়শই এই যদাভাষীরা হবলন 
যসই সকল কবমউবনবট স্াস্্কম্সী োরা রাক্তারবদর 
সাবে বাংলায় কো ববলন এবং যরাবহঙ্া ভাষার সাবে 
বমল োকায়, যরাগীবদর সাবে চাঁটগাঁইয়া ভাষায় 
যকাবনারকবম কোবাত্সা বলবত োবরন। আমাবদর 
সাষোৎকার এবং েে্সববষেণ যেবক যদখা োয়, এই 
যদাভাষীবদর প্ায়শই যরাগী এবং রাক্তাবরর মবধ্ 
যোগাবোগ  স্ােন করবত সমস্া হয়।
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যরাবহঙ্া এবং চাঁটগাঁইয়া ভাষার মবধ্ োে্সক্গুবল 
ববভ্াবন্ আরও বাবড়বয় যতাবল। যরাবহঙ্া এবং 
চাঁটগাঁইয়া ভাষায় আোতদবৃষ্টবত সাধারণ বকেু শবব্দর 
অে্স সম্পণূ্স আলাদা হওয়ায়, খবু সহবিই যপ্সবক্রেশন 
বুঝবত ভুল হবত োবর। এর ফবল যরাগীরা হয়ত সবঠক 
সমবয় বা সবঠক মারোয় ওষধু যনন না।

"েখন [�োংলোদেঝশরো] ঝ�কোল 
�দল তখন 'অপরোহ্ণ' ব�োঝোয় 
[ঝ�কোল ৩িো বথদক ৫িো পে্ন্ 
সময়], ঝকনু্ বরোঝহঙ্োরো ঝ�কোল, 
শুনদল 'রোত' ব�োদঝ।" 
 - ১৫-২৪ বের বয়সী একিন নবাগত 
যরাবহঙ্াভাষী েরুুষ।

বববশষত অভ্ন্রীণ স্াস্্ সমস্ার কো বুবঝবয় বলা 
আরও যববশ কবঠন। আংবশকভাবব এর কারণ হল ো 
যদখা োয় না যসটা বুবঝবয় বলার সহিাত সমস্া। 
যরাবহঙ্া সম্প্রদাবয়র মবধ্ স্াস্্ বশষোর অভাব এই 
সমস্াবক আবরা িবটল কবর তুবলবে। মানববদবহর 
গঠন সম্পবক্স সাধারণ ভুল ধারনাগুবলর মবধ্ রবয়বে, 
বলভার বুবকর মবধ্ োবক, যেবট নয়। তাই মানুষ 
বুবকর ব্োবক বলভাবরর (হইলো) ব্ো ববল বণ্সনা 
কবর।

"আঝম েঝে শরীদরর ঝভতদরর 
বকোন বরোগ �ো হোদি্র সমস্যো 
ঝনদয় কথো �লদত চোই, বেিো 
বেখোদনো েোয় নো, তোহদল বসিো 
ব�োঝোদনো খ�ু কঝঠন হয়।" 
- ১৫-২৪ বের বয়সী একিন নবাগত 
যরাবহঙ্াভাষী েরুুষ।

স্াস্্ বনবয় কো বলার সময় রাক্তার এবং যরাগীরা 
বভন্ন বভন্ন বচবকৎসা সংক্রান্ যপ্ষোেট যেবক কো 
ববলন। যরাবহঙ্া সমাবির ঐবতহ্যগত বচবকৎসাশাব্রে, 
সুস্াস্্ এবং অসুস্তার কারণ বহবসবব শরীবরর 
তরবল ভারসাবম্র অভাব এবং অবতপ্াকৃত শবক্তবক 
দায়ী করা হয়। বত্সমাবন যরাবহঙ্া ক্াবম্প োচিাত্ 
বচবকৎসার ববষবয় ধারণা এই ঐবতহ্যগত ববশ্াবসর 
মাধ্বম প্ভাববত হয়। উদাহরণস্রূে, আমরা োবদর 
সাষোৎকার বনবয়বেলাম, তাবদর মবধ্ সাধারণভাবব 
এই ববশ্াস রবয়বে যে ইনবিকশন যেবহতু শরীবরর 
মবধ্ তরল প্ববশ করায় তাই তা ববড় খাওয়া যেবক 
যববশ কাে্সকর।

একিন ফাম্সাবসস্ট শরণাে্সী ক্াবম্পর বলিবনবক একিন যরাবহঙ্া মবহলাবক ওষধু বণ্টন করবেন। ফবটাবক্রবরট: 
বট.রবলিউ.বব / ফাবহম হাসান আহাদ
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"আদগ তোরো মদন করত খোওয়োর 
ওষধু বরোদগর ঝচঝকৎসোর জন্য 
েদথটি নয়। বক�ল ইনদজকশন 
এ�ং স্যোলোইন এ ঝকছু কোজ হদত 
পোদর।"
- একিন বাংলাভাষী বফল্ড সুোরভাইিার

এই যরাবহঙ্াভাষী যরাগীরা বনবিবদর বচবকৎসার যষেবরে 
সম্পণূ্সভাবব িবড়ত োকবত চান, বকনু্ ভাষা, সংস্বৃত 
এবং বশষোগত বাধার কারবণ তাবদর স্াস্্ সংক্রান্ 
জ্ঞান কম, ফবল তারা তা োবরন না।

মবহলাবদর স্াস্্ সমস্ার ববষবয় বুঝবত এবং যবাঝাবত 
যববশ সমস্া হয়। এর একবট কারণ হল তাবদর 
অন্ান্ ভাষা যশখার সীবমত সুবোগ োবক।

“েখন আমোর স্তী ঝলিঝনদক েোয়, 
আমোদক স�সময় তোর সোদথ 
বেদত হয়। কোরণ ঝলিঝনদক বে 
ভোষোয় কথো �লো হয় তো বস 
ব�োদঝ নো। আমরো পরুুষরো 
�োইদর েোই, �োংলোদেশী মোনুদষর 
সোদথ কথো�োত্ো �ঝল, ত্রোণ সংগ্রহ 
কঝর, তোই আমরো প্রোয় ২০ 
শতোংদশর মদতো �োংলো ভোষো 
�ঝুদত পোঝর। তদ� মঝহলোরো 
স�সময় ঘদরই �দস থোদক তোই 
তোরো �োংলো ভোষো �ঝুদত পোদর 
নো।” 
- ১৫ যেবক ২৪ বের বয়সী একিন নবাগত 
যরাবহঙ্াভাষী েরুুষ

বাংলা এবং চাঁটগাঁইয়া ভাষী স্াস্্বসবা কম্সীবদর সাবে 
কো ববল আমরা যদবখবে  যে, যকউ যকউ যমৌবখকভাবব 
যোগাবোগ করা এবড়বয় ভুল অনুবাবদর মাধ্বম কাি 
চালাবছিন। এবট বববশষত তারা করবেন োরা বকেু 
সময় ধবর এই সহায়তা কম্সকাবণ্ড কাি করবেন।
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“বরোঝহঙ্ো বরোগী এ�ং �োংলো 
ভোষোভোষী ডোতিোর �োংলো ভোষোয় 
কথো �লঝছদলন। (...) বরোগী 
ভোদলোভোদ� �োংলো �লদত পোদরন 
নো এ�ং ডোতিোর বরোঝহঙ্ো ভোষোয় 
কথো �লদত পোদরন নো তোই তোরো 
হোদতর ইশোরোয় এ�ং একই 
শদদের পনুরো�ঝৃতের মোধ্যদম এদক 
অপদরর সোদথ কথো �লঝছদলন।"
- একবট বলিবনক েবরদশ্সবনর সময় েে্সববষেবণর 
যনাট

স্পষ্ট ববি-মুখী যোগাবোগ োড়া যরাগ বনণ্সয় ও ওষধু 
যপ্স্কাইব করবল ভুল যরাগ বনণ্সয় ও ভুল বচবকৎসা 
করা হবত োবর। এর যেবক স্পষ্ট হয় যে বকভাবব দষে 
যদাভাষীর অভাবব স্াস্্বসবাগুবল যরাগী-যকব্রিক হবত 
বা সকলবক সমান যসবা বদবত ব্ে্স হবছি। 

সোংসৃ্ঝতক রীঝতনীঝত উপেতুি বস�ো 
প্রোঝতিদত �োধোেোন কদর

বচবকৎসাববষয়ক এবং অন্ান্ প্বয়ািনীয় েবরভাষায় 
ব্বহাবরক দষেতা োড়াও কাে্সকরভাবব যসবাদাবনর 
িন্ যদাভাষীবদর সাংস্বৃতক সবচতনতাও োকা 
প্বয়ািন। তাবদর সাংস্বৃতক এবং ভাষাগত সূক্ষ্ম 
তারতম্গুবল সবঠকভাবব প্কাশ করার গুরুত্ব যবাঝা 
প্বয়ািন। স্াস্্বসবার মান উন্নত করার িন্ এই 
সাংস্বৃতক মধ্স্তাকারীর ভূবমকা অেবরহাে্স।
 
আমরা যবশ বকেু যষেবরে লষে্ কবরবে যে ভাষা এবং 
সাংস্বৃতক বাধার কারবণ যরাগীরা তাবদর উেসগ্স বনবয় 
স্াস্্ কম্সীবদর সাবে আবলাচনা করবত চানবন। রাক্তার 
ও যদাভাষীবদর ভাষায় উেেকু্ত দষেতা বা সাংস্বৃতক 
সবচতনতা না োকার কারবণ যরাগীরা যরাগী-যকব্রিক ও 
ন্াে্ যসবা যেবক ববচিত হন। 
 

যরাবহঙ্াবদর সাংস্বৃতক বাধাবনবষবধর কারবণ মবহলারা 
েরুুষবদর সাবে বা তাবদর উেবস্বতবত মবহলাবদর 
শরীবরর অঙ্ বা যসগুবলর কাি বনবয় কো বলবত 
োবরন না। সাষোৎকাবর িানা যগবে যে মবহলা কম্সী না 
োকবল অবনক মবহলাই  বলিবনবক বচবকৎসার িন্ োন 
না।
 

“কখনও কখনও মঝহলো এ�ং 
ঝশশুদের স্বোস্থ্য সংক্রোন্ শদেগুঝল 
�ঝুঝদয় �লদত সমস্যো হয়, 
ঝ�দশষত বেৌন এ�ং প্রজনন 
স্বোদস্থ্যর �্যোপোদর। বেদহতু 
অঝধকোংশ ডোতিোর পরুুষ, তোই 
মঝহলোরো তোদের সমস্যোগুঝল 
�ঝুঝদয় �লদত লজ্ো ব�োধ 
কদরন। তোরো তোদের জননোঙ্ �ো 
বগোপনোদঙ্র সমস্যো ঝনদয় কথো 
�লদত অত্যন্ সংদকোচ ব�োধ 
কদরন। কখনও কখনও তোরো চুপ 
কদর থোদকন এ�ং তোদের অসুস্থতো 
এ�ং স্বোস্থ্য সমস্যো সম্পদক্ 
কোউদক ঝকছু জোনোন নো।" 
- ২৫ যেবক ৪৯ বের বয়সী একিন চাঁটগাঁইয়া 
ভাষী েরুুষ
 
এই েবরবস্বতবত মবহলারা প্ায়শই আকার ইবঙ্বত এবং 
ঘবুরবয় ববল তাবদর উেসগ্স যবাঝাবনার যচষ্টা কবরন। 
এবট যরাগীবদর এইসব সংবকত যদাভাষীরা যবাবঝন বক 
না তার উের বনভ্সর কবর। 
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সোংসৃ্ঝতক সদচতনতোর অভো� আস্থোদক 
প্রভোঝ�ত কদর

এোড়াও যরাবহঙ্া যরাগীরা অভদ্ বা অসম্মানিনক 
ব্বহাবরর অবভবোগ কবরবেন। এই ঘটনাগুবল প্ায়শই 
সংস্বৃতগুবলর মবধ্ োরস্পবরক যবাঝােড়ার অভাব বা 
যরাগীবদর ভাষা সংক্রান্ চাবহদাগুবল েরূবণর  অবনছিার 
সাবে েকু্ত।  

“এক�োর আমোর পোদয় �্যথোর 
জন্য আমোদক ঝকছু ওষধু বেওয়ো 
হদয়ঝছল এ�ং এদত আমোর 
খ�ু উপকোর হয়। আঝম েখন 
হোসপোতোদল আমোদক বে ওষধু 
বেয়ো হদয়ঝছল তো আ�োর ঝনদত 
বগঝছলোম তখন ডোতিোর আমোদক 
�লদলন: ‘এিো চোল নয় বে তুঝম 
েত চোইদ� আঝম তত বে�।’ 
আমোর এিো খ�ু খোরোপ বলদগদছ।”
- েচিাবশার্্স একিন যরাবহঙ্াভাষী েরুুষ।

"ডোতিোররো �দলন বে ভোষো নো 
�ঝুদত পোরদল আপনোর এখোদন 
আসোর েরকোর বনই” 
- ১৫ যেবক ২৪ বের বয়সী একিন নবাগত 
যরাবহঙ্া েরুুষ।

অবনক যরাবহঙ্া তাবদর সাষোৎকাবর ববলবেন যে 
তাবদর ভুল ওষধু যপ্স্কাইব করা হবয়বে, বা সব 
অসুবখর িন্ সাধারণ ব্োর ওষধু বলবখ যদয়া হবয়বে। 
অবনক যষেবরেই তাবদর বচবকৎসার মান সম্পবক্স সবদিহ 
এই ধারণা যেবক িন্ম বনবয়বে যে স্াস্্বসবা কম্সীরা 
তাবদর কল্াণ বনবয় আবদৌ বচবন্ত নয়। 

“এক�োর আমোর পো অদনকিো 
বকদি েোওয়োয় হোসপোতোদল 
ঝগদয়ঝছলোম। ডোতিোর সোজ্োরী 
কদরঝছদলন এ�ং আমোদক 
বক�ল কদয়কঝি প্যোরোঝসিোমল 
ঝেদয়ঝছদলন। আঝম েখন 
ডোতিোরদক ঝজজ্োসো করলোম 
ঝতঝন বক�ল প্যোরোঝসিোমল 
বকন ঝেদছেন, ঝতঝন �দলঝছদলন, 
‘ঝনদত চোইদল ঝনন, নয়দতো বেদত 
পোদরন।’ তোই আঝম ওষধুিো বফদল 
ঝেদয় চদল এদসঝছলোম।”
- েচিাবশার্্স একিন যরাবহঙ্াভাষী েরুুষ।

সোংসৃ্ঝতক প্রথোর কোরদণ বরোগীরো আশংকো 
প্রকোশ করদত ঝবিধো কদরন

সাষোৎকার বদবয়বেন এমন যববশরভাগ বাংলা এবং 
চাঁটগাঁইয়া ভাষাভাষী স্াস্্বসবা কম্সীরা মবন কবরন 
না যে ভাষা এবং যোগাবোবগর যষেবরে যকানও গুরুতর 
সমস্া রবয়বে।
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“আসদল ভোষো ঝনদয় আঝম বকোনও 
সমস্যো বেখদত পোইঝন। েঝে 
বকোনও বরোগী আমোর �ো অন্য 
কোদরো কথো �ঝুদত নো পোদরন তদ� 
তোরো আ�োর ঝজজ্োসো কদরন আর 
তোরপদর �ঝুদত পোদরন। বরোগীরো 
পঝরষ্োরভোদ� �ঝুদত নো পোরো 
পে্ন্ ঝজজ্োসো করদত থোকদল 
আমোর খ�ু ভোদলো লোদগ। ”
- একিন বাংলাভাষী যমবরবকল অ্াবসস্ট্ানট।  

"ডোতিোর এ�ং নোস্দের মধ্যকোর 
সম্পদক্ উন্নঝত হদয়দছ, বরোগী এ�ং 
ডোতিোরদের মদধ্যও ভোল সম্পক্ 
রদয়দছ। আমোদের আদগ ভোষো 
ঝনদয় সমস্যো হত তদ� এখন এিো 
সহজ হদয় বগদছ।”

- একিন বাংলাভাষী স্াস্্বকব্রির ম্াবনিার। 
 
এমন হবত োবর যে বচবকৎসা কম্সীরা যরাগীরা যে 
সমস্াগুবলর সম্মখুীন হন যসগুবল সম্পবক্স িাবনন না 
কারণ যরাগীরা তাবদর সামবন অবভবোগ করবত চান না।

আমাবদর গববষণায় যদখা যগবে যে যরাবহঙ্া যরাগীরা 
স্াস্্বসবা বনবয় প্ায়শই অসনু্ষ্ট হবলও তারা 
সাধারণত স্াস্্বসবা কম্সীবদর কাবে তাবদর অসনু্বষ্ট 
প্কাশ কবরন না। এর বেেবন একই সাবে সংস্বৃত, 
বাস্বববাধ এবং অবধকার সম্পবক্স সবচতনতার 
অভাব কাি করবে ববল মবন হয়। বনবির অভাব 
েবুরােবুর িানবত না বদবয় সমাবি মুখ রষো করার 
োশাোবশ সমাবলাচনা করবল যসবা বন্ কবর যদয়া 
হবব এই আশংকা কাি করবে। যরাগী-যকব্রিক যসবা 
এবং মানসম্মত স্াস্্ যসবার অবধকাবরর সাবে তার 
সম্পবক্সর ধারণাও তাবদর কাবে অেবরবচত। 

“বকউ আমোদের এই [ভোষোগত] 
সমস্যোগুদলোয় সোহোে্য করোর জন্য 
এঝগদয় আদস নো আর আমরো 
কীভোদ� অঝভদেোগ কর� তোও 
জোঝন নো। আর আমরো অঝভদেোগ 
করোর সোহসও কঝর নো। ”
- - েচিাবশার্্স একিন যরাবহঙ্াভাষী েরুুষ।

এই সমস্ যষেবরে, একিন যরাগীর সমস্াগুবল 
ভাবলাভাবব বুঝবত োরা োয় এমন একবট সংলাে 
গবড় যতালার িন্ েবেষ্ট ববচষেণতা, সাংস্বৃতক 
সংববদনশীলতা এবং সমবয়র প্বয়ািন। আরও সুস্পষ্ট 
বাত্সা প্দান এবং যরাগী-যকব্রিক যসবা ও যোগাবোবগ 
বববনবয়াগ স্াস্্বসবাগুবলর প্কৃত এবং ধারণাকৃত 
মাবনর উন্নবতর যষেবরে লষেণীয় অবদান রাখবত োবর।

একঝি কোল্পঝনক েশৃ্যকল্প বেখোদন 
অপ্রঝশঝষেত বেোভোষীদের ওপর ঝনভ্র 
করোর অসুঝ�ধোগুঝল তুদল ধরো হদয়দছ।
নীবচর কাল্পবনক দশৃ্কল্পবটবত কুতুোলং-বালখুালী 
সম্প্রসারণ সাইট এবং তার োশ্্সবত্সী অচিবল 
স্াস্্বসবার মান সম্পবক্সত সমস্াগুবলর তুবল ধরা 
হবয়বে। দাতব্ বলিবনকগুবলবত আমরা ো েে্সববষেণ 
কবরবে এবং যসই সাবে কম্সসূচীর ম্াবনিার, রাক্তার, 
নাস্স,  কবমউবনবটর স্াস্্ যস্ছিাবসবী এবং যরাগীরা 
তাবদর অবভজ্ঞতার যে বণ্সনা বদবয়বেন তার যেবক 
আমরা এবট বতবর কবরবে। 

েশৃ্যকল্প: বমোদমনো "বগোসদলর সময় �্যথো"-র 
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অঝভদেোগ করদছন। ভুল বরোগ ঝনণ্য়: সোমোন্য মচদক 
বগদছ

যমাবমনা এক যরাবহঙ্া তরুণী স্াস্্বকব্রির ওবয়বটং 
রুবম অবেষো করবেন। স্াস্্বক্রিবট কুতুোলং ক্াবম্প 
তার যশল্ার যেবক প্ায় আধ ঘণ্টার হাঁটা েে। বতবন 
ঘবরর একবট যকাণায় ববস যঠাঁট কামবড় ব্ো সহ্য 
করবেন। 

যমাবমনার গত যবশ কবয়ক মাস ধবর অবনয়বমত ও 
ভারী রক্তোতসহ মাবসক হবছি। যকামবর ব্ো এবং 
বখল ধরা বনবয় তাবক যবশ কবয়ক বদন শে্াশায়ী 
োকবত হবয়বে। তার েবষে তার দুবট যোট বাচ্চার 
যদখাবশানা করা কবঠন হবয় েবড়বে, ফবল তার স্ামীর 
সাবেও ঝগড়াঝাঁবট যলবগ আবে।

িবসম একিন কবলি োশ করা চাঁটগাঁইয়া ভাষাভাষী 
তরুণ বেবন সম্প্রবত যসই স্াস্্ যকব্রি যদাভাষী বহসাবব 
যোগদান কবরবেন। বতবন যশষ েে্সন্ যমাবমনাবক 
রাক্তাবরর ঘবর যরবক বনবয় যগবলন। রাক্তার রবফক  
বাংলাভাষী এবং বতবন একবট যরবস্র বেেবন ববস 
যমাবমনার স্াস্্ যরকর্স যদখবেন। যমাবমনা হবলন 
রাক্তার এবং যদাভাষীর আিবকর ৫৫তম যরাগী 
এবং বাইবর ও ওবয়বটংরুবম আবরা বহু যরাগী লাইবন 
রবয়বে। 
 
রাক্তার রবফক যমাবমনার কাবে তার আসার কারণ 
িানবত চাইবলন; িবসম ভাষান্র করবেন। যমাবমনা 
অস্বস্ যবাধ করবেন এবং চুে কবর ববস আবেন। বতবন 
এমনভাবব দরিার বদবক তাকাবছিন যেন আবরা যকউ 
আসার অবেষো করবেন। িবসম প্নেবট েনুরায় করবলন 
এবং এবারও যকাবনা উতের যনই। রাক্তার এবং িবসম 
উভয়ই অধধে্স হবয় উঠবলন এবং যশষ েে্সন্ িবসম 
যচঁবচবয় প্নেবট আবার বিজ্ঞাসা করবলন। 

যমাবমনা চমবক উবঠ উতের বদল: “আমার ননদ আমাবক 
ববলবেল যে এখাবন মবহলা যদাভাষী আবে। আবম বক 
যকানও মবহলার সাবে কো বলবত োবর? িবসম এই 
প্নেবট রাক্তাবরর িন্ অনুবাদ না কবর যমাবমনাবক 
সরাসবর উতের বদবলন: “দুইিন মবহলা কম্সীই অসুস্ 
তাই তারা এই সতিাবহ কাি করবেন না। আেনার েবদ 
সাহাবে্র দরকার োবক তাহবল আমার সাবেই কো 
বলবত হবব।" 
 

যমাবমনা একবার ভাবল যে একিন েরুুবষর সাবে 
তার যমবয়বল সমস্া বনবয় আবলাচনা করার যেবক চবল 
োওয়া ভাবলা বকনু্ তার প্চণ্ড ব্ো করবেল। যস তার 
বেবঠর নীবচর বদবক যকামর ধবর খবু বনচু গলায় ববল, 
"গুবসাল'অর সত যববশ দরদ গরা।" 

িবসম রাক্তার রবফকবক এবট অনুবাদ কবর ববলন: 
"যগাসবলর সময় ওনার ব্ো হবছি।" িবসম বুঝবত 
োবরন না যে, গুসল  শব্দবট বদবয় যরাবহঙ্া ভাষায় 
মাবসকও যবাঝাবনা হয়। 

যমাবমনার অস্বস্ যদবখ, রাক্তার রবফক ক্াবম্প কাি 
করার সময় যে কবয়কবট যরাবহঙ্া শব্দ বশবখবেবলন 
যসগুবল ববল তাবক স্ছিদি করার যচষ্টা করবলন এবং 
যমাবমনাবক যবারকা ও লিাউি তুবল েীঠ যদখাবত 
বলবলন। যমাবমনা অবনছিার সাবে তা করবলন। বতবন 
তার বেবঠর নীবচর বদক েরীষো করবলন। বতবন তার 
যমরুদণ্ড একটু বটবে বিজ্ঞাসা করবলন যে যমাবমনা 
সম্প্রবত কখবনা েবড় যগবেন বকনা। বতবন মাো যনবড় 
না বলবলন। 

সামান্ মচবক যগবে মবন কবর রাক্তার তাবক 
ে্ারাবসটামল এবং একবট মলম বদবলন। 

রাক্তার যসটা যমাবমনাবক বলবলন না, েবরববত্স 
সরাসবর িবসমবক বলবলন। িবসম যমাবমনাবক এটুকুই 
বলবলন যে তাবক ব্োর িন্ বকেু ওষধু যদয়া হবব। 
তারেবর বতবন রাক্তার রবফবকর যলখা যপ্সবক্রেশন 
বলিে বদবয় ফাবম্সবসবত যেবত বলবলন। 

যমাবমনাবক েরীষো কবর ওষধু বদবত রাক্তাবরর োঁচ 
বমবনবটরও কম সময় যলবগবে। 

উপসংহোর:   যকাবনা মবহলা স্াস্্কম্সী বা যদাভাষী  না 
োকায় যমাবমনা তার সমস্া ঘবুরবয় ববলবে। যদাভাষী 
এই ঘবুরবয় বলা কোর অে্স বুঝবত োবরনবন। এোড়াও 
বতবন রাক্তার ও যরাগীর মবধ্ সরাসবর যোগাবোবগ 
সহায়তা কবরনবন। যরাগীবক স্ছিদি কবর তার সমস্া 
িানার িবন্ রাক্তারও যতমন যচষ্টা কবরনবন। এর 
ফবল তারা দুিবনই যসই উক্ত ও অনুক্ত ইবঙ্তগুবল 
বুঝবত ব্ে্স হবয়বেন ো তাবদর যমাবমনার সমস্া 
বুঝবত সাহাে্ করবত োরত।
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সোংসৃ্ঝতক ব�োঝোপড়ো ঝচঝকৎসোদস�ো প্রোঝতির 
প্রঝত�ন্ধকতোগুঝল েূর কদর

ক্াম্পগুবলবত অল্পবয়স্ যরাবহঙ্া মা এবং বয়স্ 
যরাবহঙ্া মবহলারা  সববচবয় অসহায় যগাষ্ীগুবলার মবধ্ 
অন্তম। উভয় যগাষ্ীরই যববশরভাগ মবহলা শুধুমারে 
যরাবহঙ্া ভাষায় কো বলবত োবরন এবং তাবদর 
প্োগত বশষোর হার কম। সাংস্বৃতক বাধাবনবষধ ও 
সীমাবদ্ধতার কারবণ অল্প বয়স্ মাবয়বদর েবষে ঘর 
যেবক যববরবয় বলিবনবক আসা কবঠন। 

সাষোৎকাবর অল্প বকেু মানুষ ববলবেন যে মবহলারা 
েখন এত বাধা যেবরবয় বচবকৎসা করাবত আবসন তখন 
স্াস্্ কম্সীবদর উবচত তাবদর েতটা সম্ভব সাহাে্ 
করা। এর মবধ্ একবট েরামশ্স বেল সাহাবে্র িন্ 
মবহলাবদর সাবে েবরবাবরর একিন সদস্বক োকবত 
যদয়া।
 

“[একজন মঝহলো] প্রস� ব�েনোয় 
ছিফি করঝছদলন। ঝতঝন ঝচৎকোর 
কদর  মো! মো! �দল ডোকঝছদলন। 
তোর মো প্রস� কদষের ঝঠক 
�োইদরই ঝছদলন ঝকনু্ তোদক 
ঝভতদর বেদত বেয়ো হয়ঝন। নোস্ 
প্রস� ব�েনোয় কোতর মঝহলোদক 
�দলঝছদলন, ‘এিো ঝচৎকোর করোর 
জোয়গো নয়। আঝম েো �ল� তোই 
করদত হদ� ’।” 
 
- একজন বরোঝহঙ্ো-ভোষী মঝহলো ঝেঝন কঝমউঝনঝি স্বোস্থ্য 
বস্বছেোদস�ীদের তেোরঝক কদরন। 
 
মবহলাবদর বঠক এই সীমাবদ্ধতাগুবলার কারবণই 
আমরা লষে্ কবরবে যে �হুভোষী মবহলারা একবট 
গুরুত্বেণূ্স ভূবমকা োলন করবত োবরন। স্াস্্ যসবায় 
কম্সরত কম্সী এবং যস্ছিাবসবীবদর যববশরভাগই েরুুষ: 
প্োগতভাবব মবহলারা সচরাচর এই সব ভূবমকায় কাি 
করবতন না, এর একবট কারণ বেল তাবদর মে্সাদা ও 
বনরােতো বনবয় আশংকা।
 
তবুও যে কবয়কিন মবহলা কবমউবনবট স্াস্্কম্সী 
রবয়বেন, তাবদর মূল্ অেবরসীম। স্াস্্ ববষয়ক 
জ্ঞান এবং সামাবিক ভাষাগত দষেতা আবে এমন 
একিন মবহলা মবহলাবদর প্িনন স্াস্্, বটকা 
সংক্রান্ ভ্ান্ ধারণা ও গুিব এবং প্োগত বচবকৎসার 

মবতা ববষয়গুবল বনবয় যরাগীবদর সাবে  কাে্সকরভাবব 
আবলাচনা করবত োবরন। এবট বববশষভাবব স্াস্্ যসবা 
প্াবতিবত যে যে ববষয়গুবল প্বতবন্কতা বতবর কবর 
যসগুবল বনবয় আবলাচনার িন্ গুরুত্বেণূ্স।
 

“মঝহলোদের ক্যোম্পগুঝলদত 
কোজ করো খ�ুই গুরুত্বপণূ্। 
ক্যোম্পগুঝলদত বমোি জনসংখ্যোর 
৬৮ শতোংশই নোরী, ত�ওু 
আমোদের সমস্ত কম্চোরী পরুুষ। 
মঝহলোরো �োঝড়র ঝভতদর থোদকন 
এ�ং তোরো পরুুষ কম্ীদের 
সোমদন আদসন নো। তোদের কোদছ 
বপৌঁছোদনোর জন্য আমোদের মঝহলো 
কম্ীর েরকোর ... ” 

- একজন বরোঝহঙ্ো-ভোষী পরুুষ, ঝেঝন সুশীল সমোদজর 
বনতো 

 কবমউবনবট স্াস্্ যস্ছিাবসবীবদর মবধ্ মবহলাবদর 
সংখ্া বাড়াবনার িন্ স্াস্্বসবা সরবরাহকারীবদর 
তাবদর সুরষো সংক্রান্ উববিগগুবলর সমাধান করবত 
হবব এবং তারা যে গুরুত্বেণূ্স ভূবমকা োলন করবে 
একো ববল তাবদর সম্প্রদায়বক উবিদু্ধ করবত হবব।  

একঝি কোল্পঝনক েশৃ্যকল্প েো সোংসৃ্ঝতক 
ব�োঝোপড়োর গুরুত্ব ঝচঝত্রত কদর

মানববক সহায়তা প্দানকারী বলিবনকগুবলবত আমাবদর 
েে্সববষেণ এবং কম্সসূচীর ম্াবনিার, রাক্তার, নাস্স, 
কবমউবনবট যহলে ভলোঝ্িয়োর এবং যরাগীরা তাবদর 
অবভজ্ঞতার যে বণ্সনা বদবয়বেন তার যেবক আমরা এ 
দশৃ্কল্পবট বতবর কবরবে।  
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েশৃ্যকল্প: �য়স্ মঝহলোরো প্রথোগত ঝ�শ্োদস অিল থোদকন 
এ�ং তোরো স্বোস্থ্যদস�ো কম্ীদের ঝ�শ্োস কদরন নো।

"েবদ আেনার েবরবাবরর যকউ হঠাৎ কো বলা বন্ 
কবর যদয় এবং একা একা োবক বা যস েবদ বনবির 
ষেবত করার যচষ্টা কবর তবব অববলবম্ব একিন 
রাক্তাবরর সাবে যোগাবোগ করুন।" কুতুোলং 
সম্প্রসারণ ক্াবম্প কম্সরত আবয়শা খাতুন নাবমর 
একিন চাঁটগাঁইয়া স্াস্্কম্সী একবট মবহলা যসবা 
যকব্রির একদল যরাবহঙ্া মবহলাবক এই েরামশ্স 
বদবছিন। 

আবয়শা উবখয়ায় োবকন, ো কক্সবািার যিলায় 
যরাবহঙ্া ক্যোম্পগুঝলর সববচবয় কাবের শহর। তার 
মাতভৃাষা চাঁটগাঁইয়া, েবদও বতবন বাংলাবতও সাবলীল। 
যরাবহঙ্া ভাষায় তার যমাটামুবট দষেতা এবং বনু্ত্বেণূ্স 
আচরবণর কারবণ বতবন ক্াবম্পর যে লিকগুবলবত কাি 
কবরন যসখাবন সকবল তাবক যবশ েেদি কবরন। 

আি সকাবল মবহলা যসবা যকব্রি উেবস্ত মবহলাবদর 
বয়স ২০ যেবক ৫০ বেবরর মবধ্। যবশ কবয়কিন 
মবহলা তাবদর সন্ানবদর সাবে বনবয় এবসবেন। 
বাচ্চাবদর বচৎকার ও যখলাধুলায় ঘরবট যকালাহবল ভবর 
োকবলও মবহলারা বকনু্ গুরুত্বেণূ্স আবলাচনায় মগ্ন 
বেবলন। 

"তবব আমার শাশুবড় ববলবেবলন যে আমার যমবয়র 
প্েবম ইমাবমর কাবে বগবয় যদায়া-েড়া োবন যনয়া 
উবচত”, এক তরুণী শান্ স্বর বলবলন। "উবন ববলবেন 
যে এতটা েে যহঁবট ক্াবম্প আসার সময় আমার 
যমবয়বক বিবন  ধবর োকবত োবর। আমরা এখাবন 
আসার ের যেবক যস কো ববলবন।"

অন্ মবহলারা মাো যনবড় সম্মবত িানায়। 

প্াক-ইসলাবমক ও ইসলাবমক যপ্ষোেবট বিন শব্দবট 
এমন অবলৌবকক িীব যবাঝাবত ব্বহৃত হয় ো না 
ভাবলা, না মদি। তাবদরবক খাবল যচাবখ যদখা োয় না, 
তবব মানুবষর সাবে একই স্াবন বাস কবর এবং কখনও 
কখনও মানুবষর ওের ভর করবত োবর।  

আবয়শা সভার শুরুবতই ববলবেবলন যে আি তারা 
মবহলাবদর মানবসক স্াস্্ বনবয় কো বলববন। এবট 
দবলর মবহলাবদর িন্ একবট অেবরবচত ধারণা বেল, 
বঠক যেমনবট এনবিওবত কাি করার আবগ আবয়শার 
িবন্ও বেল। তবব আবয়শা আশা কবরনবন যে বতবন 
মবহলাবদর সাবে বিন বা বদনির লাগা বনবয় কো 
বলববন।  আবয়শা উতের যদবার আবগই একিন বয়স্ 
মবহলা ববল উঠবলন। 
"এই বাঙাবলরা আমাবদর সংস্বৃত সম্পবক্স কী িাবন?" 
বতবন বলবলন। "আমাবদর মাোয় বক চলবে তা তাবদর 

আমাবদরবক যশখাবনার দরকার যনই। বিন এবং নির 
(খারাে দবৃষ্ট) আমাবদর ধবম্সরই অংশ। আলোহ ো সবৃষ্ট 
কবরবেন তা বনবয় তক্স করা উবচত না।" 

"বকেু বিবনস ে্ারাবসটামল বদবয়  সারাবনা োয় না!" 
আবরকিন মবহলা বটপ্পনী কাটবলন। অন্ মবহলারা যস 
কোয় যহবস সম্মবত িানাবলন। 

আদয়শোর মদন সংশয় বেখো ঝেল। অদনক সময় এমন 
হদয়দছ বে কদয়কজন মঝহলো তোর কথোর সোদথ সম্মত 
হয়ঝন �ো বরেফ চদল ঝগদয়দছ। ঝকনু্ আজ মদন হদছে 
এই মঝহলোরো তোর কথোয় অপমোন ব�োধ করদছ। ঝতঝন 
এক �ছর আদগর প্রঝশষেদণ কী ঝশদখঝছদলন তো মদন 
করোর বচটিো করদলন। েঝেও প্রঝশষেণঝিদত অদনক 
ঝ�ষদয় ঝনদে্শনো বেয়ো হদয়ঝছল, তদ� তোদত ধম্ীয় 
সংদ�েনশীলতোর ঝ�ষদয় বতমন ঝকছু �লো হয়ঝন। উঝন 
�ঝুঝছদলন ঝনদজদক �ঝুদ্ধ কদর কথো �লদত হদ�।  

"ওষধু আেনার শরীবরর িন্ আর যদায়া-েড়া োবন 
আেনার আত্মার িন্। আমাবদর দুবটাই প্বয়ািন, 
তবব প্েবম বচবকৎসা করাবনাই ভাবলা কারণ সবসময় 
রাক্তার োওয়া োয় না। আেবন যে যকানও সময় 
ইমাবমর কাবে যেবত োবরন", আবয়শা েরামশ্স যদন। 

প্বীণ মবহলাবদর এই েবুক্ত মনতঃেতূ হয় এবং আবয়শা 
আর বক ববলন যশানার িন্ তারা কাোকাবে এবস 
ববসন। 

আবয়শা যকবলমারে মবহলাবদর সনু্ষ্ট করার িন্ এবট 
ববলনবন। বতবন বনবিও এটা ববশ্াস কবরন। বতবন 
মাোব্ো কমাবত ে্ারাবসটামল খান, বকনু্ েখন তার 
দুতঃখ বা দুবচিন্া হয়, তখন বতবন তার দাদীর যদওয়া 
যদায়া-েড়া তাবববির শরনােন্ন হন।

উপসংহোর: স্াস্্ সম্পবক্স কোবাত্সা বলার িন্ 
ঐবতহ্যগত ববশ্াসগুবল যবাঝা এবং সম্মান করা 
গুরুত্বেণূ্স। এবষেবরে স্াস্্কম্সী কাে্সকরভাবব যোগাবোগ 
করবত এবং স্াস্্ যসবা গ্রহণবক উৎসাবহত করবত 
যরাবহঙ্াবদর সনাতন প্োগুবল সম্পবক্স বনিস্ জ্ঞান 
ব্বহার কবরবেন।  
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ভোষোগত �োধো মোনসম্মত ঝশষেো বস�ো 
প্রোঝতির সুদেোগদক সীঝমত কদর

যবাঝােড়ার অভাব ববশ্াসবক দুব্সল কবর। েখন বহু 
বশষেক এবং যববশরভাগ বেতামাতাই বশষোনীবত এবং 
বশষেবণর নতুন েদ্ধবতগুবল যবাবঝন না, তখন ভুল 
যবাঝাবুবঝ এবং ভুল যোগাবোবগর কারবণ বশষোর 
সুবোগ এবং মান কমবত োবক।  

যরাবহঙ্া িনবগাষ্ীর মানুষ অস্ায়ী বশষো যক্রিগুবলর 
বশষোর মান বনবয় আশংকা প্কাশ কবরবেন। বশষো 
যসবা প্দানকারীবদর স্পষ্ট যকানও বনবদ্সশনা োনবন 
যে ১ম য্ণীর েবর এবং যশখার প্ধান ভাষা বহসাবব 
যরাবহঙ্া ভাষা ব্বহার করা োবব বকনা।  বশষেকরা 
তাবদর বনিস্ বময়ানমার এবং ইংবরবি ভাষার দষেতা 
বনবয় এবং বশষোে্সীবদরবক নতুন কবর এই ভাষাগুবলবত 
যলখােড়ায় সহায়তা করবত সমস্ায় েড়বেন। বশষেক, 
বশষেক প্বশষেক এবং বশষেক তত্তাবধায়করা একবট 
বহু-ভাবষক যপ্ষোেবটর মবধ্ অেবরবচত  বশষোেদ্ধবত 
সম্পবক্স িানবত এবং িানাবত সমস্ার সম্মখুীন 
হবছিন। 

এর ফবল যে ববভ্াবন্ বতবর হবছি তার কারবণ 
বশষোে্সীবদর এই বহু-ভাবষক যপ্ষোেবট কাে্সকরভাবব 
বশষোগ্রহবণর সুবোগ হারাবনার ঝঁুবক রবয়বে। 

ব�ঝশরভোগ বরোঝহঙ্ো ঝশশু মোনঝ�ক ঝশষেো 
বস�ো গ্রহণ করদলও �হু মোতোঝপতোই 
ঝশষেোর মোন ও কোে্কোঝরতো সম্পদক্ 
সঝদিহোন।    

কক্সবািাবরর শরণাে্সী ক্াম্পগুবলবত মানববক 
সংস্াগুবল অস্ায়ী বশষো যকব্রির (যটবম্পারাবর লাবন্সং 
যসনটার বা বট.এল.বস) মাধ্বম প্ােবমক বশষো প্দান 

কবর। তার োশাোবশ, িনবগাষ্ী মাদ্াসা বা ধম্সীয় সু্ল 
এবং কবমউবনবট সু্লগুবল েবরচালনা কবর।

২০১৯ সাবলর একবট মূল্ায়বন1 যদখা যগবে যে 
ক্াম্পগুবলবত বতন যেবক োঁচ বের বয়সী বশশুবদর 
৬৪ শতাংশ বশশু সু্ল বা অস্ায়ী বশষো যকব্রি োবছিল। 
বকনু্ েয় বের বয়বসর েবর উভয় বলবঙ্র যষেবরে 
উেবস্বত অবনকটাই কবম যগবে, বববশষত যমবয়বদর 
যষেবরে খবু যববশ েবরমাবণ। বশশুবদর বয়স ১৫ যেবক 
১৮ বের হবল তাবদর মারে ১ শতাংশ যমবয় এবং ৯ 
শতাংশ যেবল সু্বল যেত।

যরাবহঙ্া সম্প্রদাবয়র মবধ্ বয়তঃসবন্র েবর যমবয়বদর 
সু্বল োওয়া সম্পবক্স সাংস্বৃতক বাধাবনবষধ 
বশষোগ্রহবণর সুবোবগর যষেবরে শবক্তশালী প্বতবন্কতা 
বতবর কবর। এই ধরবনর দবৃষ্টভবঙ্বত েবরবত্সন আসবত 
সময় লাগবব এবং এই গববষণায় সরাসবর এই ববষয়বট 
বনবয় আবলাচনা করা হয়বন। তবব, বশষো সম্পবক্স 
বট.রবলিউ.বব-র আবরকবট সমান্রাল গববষণায়2 যদখা 
যগবে যে ক্াম্পগুবলবত অস্ায়ী বশষো যক্রিগুবলবত 
প্দতে বশষো সম্পবক্স সম্প্রদাবয়র সদস্বদর মবধ্ 
একবট সাধারণ উববিগ রবয়বে। বাংলাবদবশ যরাবহঙ্া 
সাড়াদাবন কাে্সকর ও ববশ্স্ বশষো যসবা প্দাবন 
ভাষা বক ভূবমকা রাখবত োবর যসই সম্পবক্স আমাবদর 
গবেষণায় ো িানা যগবে তা বনবচ বববলিষণ করা হল।

সাড়াদাবনর প্েম বদবক, অস্ায়ী বশষোবক্রিগুবলবত 
যখলাধলুা-বভবতেক বশষেণ েদ্ধবতর ওের খবু যববশ বনভ্সর 
করা হত। আংবশকভাবব এর লষে্ বেল উবিাস্তু হওয়ার 
কষ্টকর অবভজ্ঞতার েরবত্সীবত মবনা-সামাবিক সহায়তা 
প্দান করা। তবব এই েদ্ধবতর সম্ভাব্ সুফলগুবল 
কাে্সকরভাবব কাউবক িানাবনা হয়বন। ফলস্রূে, 
আমরা যদবখবে যে বশষেক, বেতামাতা এবং এমনবক 
বশষোে্সীবদর মবধ্ও এই ববশ্াস বদ্ধমলূ হবয়বে যে এই 
প্বতষ্ানগুবলর যতমন যকানও গুরুত্ব যনই। 

1 REACH, ইউবনবসফ। বশষো সংক্রান্ চাবহদার মলূ্ায়ন, 
কক্সবািার, এবপ্ল ২০১৯

2 বট.রবলিউ.বব, ইউবনবসফ (২০১৯) ভাষা, বশষো এবং 
কক্সবািাবরর যরাবহঙ্া শরণাে্সী সম্প্রদায় [........] এই 
ফলাফলবট সাম্প্রবতক আবরকবট গববষণার সাবে সঙ্বতেণূ্স: 
অলবন, যি. হক, এন. এবং যমাবারক, আর. (২০১৯) 
উই মাস্ট বপ্বভনট এ লস্ট যিনাবরশন: কবমউবনবট যলর 
এরুবকশন ইন যরাবহঙ্া বরবফউবি ক্াম্পস, PRIO

http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/reach_bgd_presentation_education_needs_assessment_april2019_0.pdf
http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/reach_bgd_presentation_education_needs_assessment_april2019_0.pdf
https://reliefweb.int/report/bangladesh/we-must-prevent-lost-generation-community-led-education-rohingya-camps
https://reliefweb.int/report/bangladesh/we-must-prevent-lost-generation-community-led-education-rohingya-camps
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“আমরো বক�ল বসখোদন [প্রোতিন 
অস্থোয়ী ঝশষেো বকন্দ্র] বখলোধলুো 
করতোম আর বসখোদন আমোদের 
ঝকছু বশখোদনো হত নো, বস কোরদণই 
আমরো বসখোদন েোওয়ো বছদড় 
ঝেদয়ঝছ।” 
- বরোঝহঙ্ো-ভোষী ১০ বথদক ১২ �ছর �য়সী একঝি বমদয় 

অস্ায়ী বশষো যক্রিগুবল এখন লাবন্সং কমবেবটনস 
যরেমওয়াক্স অ্াবপ্াচ (এল.বস.এফ.এ) এর বশষোে্সী-
যকব্রিক েদ্ধবতগুবল প্বয়াগ করবব ববল আশা করা 
হবছি। এর বশশু-বান্ব েদ্ধবতগুবল যরাবহঙ্া এবং স্ানীয় 
বাংলাবদশী উভবয়রই েবরবচত মুখস্থ করার মাধ্বম 
যশখা এবং যশখাবনার েদ্ধবত যেবক বভন্ন। বশশুবদর 
বশখবত সহায়তা করার িন্ বশষেকবদর যখলা, গান 
এবং বভিু্ য়াল উেকরণ ব্বহার করবত উৎসাহ 
যদওয়া হয়। সম্প্রদাবয়র অবনক সদস্বদর িবন্ই 
এই অেবরবচত েদ্ধবতগুবলর অে্স হল অস্ায়ী বশষো 
যক্রিগুবল  যশখার বদবক যতমন গুরুত্ব যদয় না। 

অবভভাবকরা যরাবহঙ্া বশষেকবদর বশষোদাবনর দষেতার 
েবরববত্স বময়ানমার ভাষার দষেতা বনবয় প্নে যতাবলন। 

এোড়াও, বশষোে্সীবদর বশষোগত স্র িানার িন্ 
প্ােবমক মূল্ায়ন ইংবরবি এবং বময়ানমার ভাষায় করা 
হবয়বেল। ফবল, যে বশষোে্সীরা যসই ভাষাগুবলবত ততটা 
দষে নয় তারা গবণবতর মবতা অন্ান্ ববষবয়ও তাবদর 
দষেতা যদখাবত োবরবন। অবনক েবরবাবররই মবন 
হবয়বে যে এই কারবণ বহু বশষোে্সীবক ভুলভাবব বনচু 
লিাবস ভবত্স করা হবয়বে। 

মানববক সহায়তামূলক বশষো েদ্ধবতর ওের আস্ার 
অভাববর কারবণ বশষো যক্রিগুবলবত ভবত্স ও উেবস্বত 
কবম োওয়ার সম্ভাবনা রবয়বে। আরও কাে্সকর 
যোগাবোগ বেতামাতাবদর এই অনাস্া কাবটবয় উঠবত 
এবং তাবদর মতামতবক গুরুত্ব বদবয় বশষোদান েদ্ধবত 
েবরকল্পনা করবত  সহায়তা করবত োবর।

বরেঝণকদষে ভোষো

অস্ায়ী বশষোবক্রিগুবল সম্পবক্স বেতামাতার উববিগগুবল 
কাবটবয় ওঠার িন্ প্দতে বশষো যেবক োবত ইবতবাচক 
ফলাফল োওয়া োয় তা অত্ন্ গুরুত্বেণূ্স। উেবরাক্ত 
বট.রবলিউ.বব গববষণায় যদখা যগবে যে বশষেবকরা 
অেবরবচত েদ্ধবত কীভাবব প্বয়াগ করববন ও যসই 
সাবে য্ণীকবষে যরাবহঙ্া ভাষার ব্বহার সম্পবক্স 
আত্মববশ্াসী নন।

এল.বস.এফ.এ-র বশষোে্সী-যকব্রিক েদ্ধবতবট বশষেক, 
বেতা-মাতা এবং বশশুবদর িবন্ও নতুন। এোড়াও 
এল.বস.এফ.এ-যত মাতভৃাষা বভবতেক বহু-ভাবষক 
েদ্ধবতর সুোবরশ করা হয় ো বহু-ভাবষক যপ্ষোেবট 
যসরা েনো বহবসবব স্ীকৃবত যেবয়বে।3 এই েদ্ধবতবত, 
বশশুরা তাবদর মাতভৃাষায় নতুন নতুন ধারণা এবং 
যোগাবোবগর উোয়গুবল যশখার োশাোবশ  ধীবর ধীবর 
অন্ান্ ভাষাগুবল যশবখ ও যসই ভাষাগুবলবত যলখােড়া 
করা শুরু কবর।

েবদও বশষেণ এবং ভাষা, এই উভয় েদ্ধবতই 
ইবতবাচক, বকনু্ য্বণকষে েে্সববষেণ কবর এবং 
সাষোৎকার বনবয় িানা যগবে যে বাস্বব এর প্বয়াগ 
এবং এল.বস.এফ.এ  বনবদ্সবশত আদবশ্সর মবধ্ ববস্র 
ব্বধান যেবক োবছি।

েতগুবল োঠদান েে্সববষেণ করা হবয়বে যসগুবলর 
সবগুবলই বহুভাবষক বেল এবং বশষেকরা ঘন ঘন 
বশষেবণর ভাষা (মায়ানমার বা ইংবরিী) এবং যরাবহঙ্া 
বা চাঁটগাঁইয়ার (বশষেকবদর বনিস্ মাতভৃাষা) মবধ্ 
ভাষা েবরবত্সন করবেবলন। োঠদাবনর সময় মূলত 
বশষেকরা কো বলবেবলন এবং বশষোে্সীবদর অংশগ্রহণ 
সংবষেতি বা এক-শবব্দর উতেবর সীবমত বেল। বশষেবকরা 
যরাবহঙ্া বা চাঁটগাঁইয়া এবং তার সাবে ইংবরবি এবং 
বময়ানমার ভাষা বমবশবয় কো বলবেবলন। যরাবহঙ্া 
বশষেকবদর মবধ্ বময়ানমার ও রাখাইন ভাষা গুবলবয় 
যফলার প্বণতা যদখা যগবে। 

3  সুিান যমবলান 'দ্ শবনল ফর মাদার টাং যবসর 
মাবল্বলঙু্য়াল এরুবকশন: ইমবলিবকশনস ফর এরুবকশন 
েবলবস' এস.আই.এল ২০০৭ এখাবন োববন: https://
www.sil.org/sites/default/files/files/mtbm-
le_implications_for_policy.pdf

https://www.sil.org/sites/default/files/files/mtbmle_implications_for_policy.pdf
https://www.sil.org/sites/default/files/files/mtbmle_implications_for_policy.pdf
https://www.sil.org/sites/default/files/files/mtbmle_implications_for_policy.pdf
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বনবচর কবোেকেন যেবক সাধারণত বকভাবব 
বশষোদান করা হবছি তা িানা োয়। এখাবন কািবট হল 
বময়ানমার ভাষায় "বাবা" এবং "মা" শব্দদুবট বলা এবং 
এবট যরাবহঙ্া ভাষায় ব্াখ্া করা হবয়বে। এবষেবরে 
মুখস্থ কবর যশখা হবছি এবং বশষোে্সীরা এই প্বক্রয়ায় 
যরাবহঙ্া ভাষা ব্বহার করবে না।  

ঝশষেক: 
ফাদার যহাবর বকওবর?  
(আমরা কীভাবব বাবা ববল) 

ঝশষেোথ্ীরো (ব�ঝশরভোগ):  
বাবফাবর (বাবা) 

ঝশষেক: 
বাবফাবর। ফাদার। মাবর। 
মাদার। নফবর ইয়ার আবগ? 
(আমরা এটা আবগ বশবখবেলাম 
না?) 
- একবট অস্ায়ী বশষোবক্রি েবরদশ্সনকাবল ২য় 
য্ণী েে্সববষেবণর সময় যনয়া যনাট 

এই ভাববই অন্ান্ োঠদান েে্সববষেণ কবর যদখা 
যগবে যে বশষেবকরা সাধারণত বময়ানমার বা ইংবরবি 
যেবক শব্দ এবং বাক্াংশ অনুবাদ করবত এবং বক 
করবত হবব তা বুবঝবয় বলার িন্ যরাবহঙ্া ভাষা 
ব্বহার কবরন। তারা বশষোে্সীবদর যরাবহঙ্া ভাষায় 
নতুন ধারণা সম্পবক্স আবলাচনা করবত বা কািগুবল 
করবত ববলন না। এই েদ্ধবতবট এই ধারনাবকই 
প্বতফবলত কবর যে যশখা ও যশখাবনার ভাষা বহবসবব 
যরাবহঙ্াবক েত তাড়াতাবড় সম্ভব 'ধীবর ধীবর বাবতল' 
করা প্বয়ািন, আর বশষেকরাও তাই বলবেন:

“বরোঝহঙ্ো ভোষো শুরুদত গুরুত্বপণূ্ 
তদ� দুই-ঝতন �ছর পদর 
েখন ঝশষেোথ্ীরো ইংদরঝজ এ�ং 
মোয়োনমোর ভোষো ঝশদখ েোয় তখন 
আর এর প্রদয়োজন হদ� নো।”
- একিন যরাবহঙ্া-ভাষী বশষেক 

এই দবৃষ্টভবঙ্ বহুভাবষক বশষোর সব্সসম্মত েনোর 
বববরাধী োবত কমেবষে েড়াবশানার প্েম েয় বেবর 
মাতভৃাষার একবট যক্রিীয় ভূবমকা োলন কবর। 
এল.বস.এফ.এ বত্সমাবন ১ম য্ণীর েবর ভাষা ও 
অন্ান্ ববষয় যশখার যষেবরে যরাবহঙ্া ভাষাবক অন্ভু্সক্ত 
করার যসরা েদ্ধবত সম্পবক্স যকানও বনবদ্সশনা প্দান 
কবর না। এই বনবদ্সশনা না োকায়, বশষেক এবং 
বশষোে্সীর মবধ্ কবোেকেন ইংবরবি এবং বময়ানমার 
ভাষায় তাবদর দষেতার কারবণ সীবমত হবত োবর।  

য্বণকষে েে্সববষেবণ আরও যদখা যগবে যে 
বশষোে্সীবদর মাতভৃাষায় বশষেবণ উৎসাহ যদওয়ার 
িন্ য্বণকবষে যরাবহঙ্া ভাষায় যকানও উেকরণ বেল 
না। অন্ান্ বশষোদান এবং যশখার উেকরণগুবল খবু 
কম ব্বহার করা হয় এবং বশষেবকরা বই বা যদয়াবল 
লাগাবনা উেকরণগুবল ব্বহার করবেন না। বশষেবকরা 
সাধারণত েনুরাববৃতে করার মাধ্বম যশখাবনার েদ্ধবত 
অবলম্বন কবরন এবং বশষেবণর উেকরণগুবল ব্বহার 
কবর যকানও একা একা েড়া, িবুটবত কাি বা দলবদ্ধ 
কাি করা হবছি না। 

একঝি কোল্পঝনক েশৃ্যকল্প েো ঝশষেোর মোন 
সম্পদক্ সোধোরণ উদবিদগর ঝচত্র তুদল ধদর

আমরা এই দশৃ্কল্পবট আমাবদর েে্সববষেণ এবং 
কম্সসূচীর ম্াবনিার, বশষেক ও সহ-বশষেক এবং 
বশষোে্সী ও তাবদর বেতামাতারা তাবদর অবভজ্ঞতার যে 
বণ্সনা বদবয়বেন তার বভবতেবত বতবর কবরবে।  



21

 

েশৃ্যকল্প: ইউসুদফর সন্োদনর ঝময়োনমোর ভোষোয় 
েষেতোর ঝ�কোশ ঘিদছ নো ; ঝশষেক অপ্রতুল সোমথ্্য 
এ�ং সংস্থোদনর কথো স্বীকোর কদরদছন

আট বের বয়সী সাবকববর বাবা ইউসুফ এবং আরও 
কবয়ক িন বাবা অস্ায়ী বশষো যকব্রির বাইবর আড্া 
বদবছিন। তারা তাবদর বাচ্চাবদর বশষেক মাশাব 
আলবমর সাবে কো বলবত িবড়া হবয়বেন। 

ইউসুফ তার যেবল যে বশষো োবছি  তাবত খবুশ নন। 
সাবকব এখন ১ম য্ণীবত েড়বে, বময়ানমাবর োকবল 
যস যে য্ণীবত েড়ত তার যেবক এক বের বেবেবয় 
আবে আর এখবনা যস বময়ানমার ভাষায় কো বলবত 
োবর না। ইউসুফ মবন কবরন সু্বল তার যেবল শুধ ু
শুধুই সময় কাটায়। তার মবত সু্ল হল তাবদর বনবির 
যদবশর ভাষা যশখা আর ভববষ্বতর সাফল্ ও সম্ভবত 
নাগবরকত্ব োওয়ার বভবতে বতবর করার িায়গা। 

বশষোে্সীরা লিাসরুম যেবক যববরাবত শুরু কবরবে। 
মাশাব বাইবর বাবারা দাঁবড়বয় আবে যদবখ তাবদর 
বভতবর আসবত আমন্ত্রণ িানান। তারা সবাই যমবঝবত 
যগাল হবয় বসবলন। শুবভছিা বববনময় এবং দুধ চা 
োবনর েবর, ইউসুফ বলা শুরু করবলন।

“মাশাব,  আেবন আমাবক ববলন। আমাবদর বক 
বাচ্চাবদর এমন একবট ভাষা যশখাবনা উবচত  নয় ো 
তারা অন্ান্ যগাষ্ীর  মানুবষর সাবে ব্বহার করবত 
োবর, বববশষত েখন আমরা এই ক্াম্প যেবড় োববা? 
আমাবদর বক বময়ানমাবরর অংশ হওয়া উবচত নয়?"

মাশাব কো বলার িন্ মুখ খলুবলন, বকনু্ ইউসুফ 
বলবত োকবলন। 

"িাবন আমরা আেনার মবতা বশবষেত নই," বতবন 
যচাখ নাবমবয় বনবলন। "আমাবদর মবধ্ যকউ যকউ 
প্ােবমক ববদ্ালয়ও যশষ কবরবন। তবব আমাবদর 
বামার বশষেকরা আমাবদর খবু ভাল বময়ানমার ভাষা 
বশবখবয়বেবলন," বতবন সাহস সচিয় কবর বলবলন। 

এতষেবণ মাশাব কো বলার সুবোগ যেবলন। মাশাব 
বলবলন, “এটা সবত্ই একটা সমস্া।” বতবন ইবতমবধ্ 
এই অবভবোগগুবল অবনকবার শুবনবেন।  "তবব 
আমাবদর এখাবন বশষেকরা যে সমস্ সমস্ার মুবখামুবখ 
হন তা অবভভাবকবদরও বুঝবত হবব।"

"অবনক বশষেক, এমনবক আবমও বময়ানমাবর সু্বলর 
েড়া যশষ করার সুবোগ োইবন। তাই বময়ানমার ভাষায় 
আমাবদর দষেতা ততটা ভাল না। বাংলাবদশী বশষেকরা 
বময়ানমার ভাষা এবকবাবরই িাবনন না, তাই তারা 
তাবদর স্ানীয় ভাষা ব্বহার কবরন ো আমাবদর ভাষার 
মবতা যশানায়। আবম িাবন যে এটা এবকবাবর বনখুঁত 
নয়, বকনু্ আমরা কী করবত োবর?" 

মাশাব বলবত োকবলন। "বাচ্চাবদর ববষয়গুবল বুঝবত 
সাহাে্ করার িন্ আমরা যরাবহঙ্া ভাষা ব্বহার 
কবর। এনবিও-র বববশষজ্ঞরা আমাবদর বলবেন যে 
আেনাবদর সন্ানবদর ভববষ্বতর িন্ যরাবহঙ্া ভাষায় 
বইেরে োকা গুরুত্বেণূ্স। তারা ববলন যে এভাবব করাই 
তাবদর েবষে ভাল। তারা অন্ত ববষয়গুবলার ধারণা 
সম্পবক্স িানবে, বময়ানমার ভাষায় দষেতা ভাবলা না 
হবলও ... তারা ববলবেন যে বময়ানমার ও ইংবরিী 
উভয় ভাষাবতই বশশুরা োবত ভাবলা দষেতা অি্সন 
করবত োবর তার িন্ তারা আরও যরাবহঙ্া ভাষায় 
উেকরণ যদবব। আমরা এটার িন্ অবেষো করবে।"

উপসংহোর: বশষেকরা বময়ানমার এবং ইংবরবি 
ভাষায় বশশুবদর োঠ দান করবত সমস্ায় েবড়ন, 
কারণ তাবদর বনবিবদরই ভাষাগুবলবত যতমন দষেতা 
যনই।য্বণকবষে যরাবহঙ্া ভাষা ব্বহাবরর সম্ভাব্ 
সুফলগুবল সম্পবক্সও তারা েবুরােবুর যবাবঝন না  োর 
ফবল তারা তত কাে্সকর ভাবব যসটা ব্বহার করবত 
োবরন না। একই কারবণ তারা যসই বেতামাতাবদর 
উববিগও দূর করবত োবরন না োরা সরাসবর বময়ানমার 
ভাষায় েড়াশুনা করা তাবদর সন্ানবদর সুবশষো 
োওয়ার একমারে উোয় ববল মবন কবরন। 
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ভোষোগত �োধো ঝশষেকদের তেোরঝক এ�ং 
প্রঝশষেদণ প্রঝত�ন্ধকতো ততঝর কদর 

বশষেক এবং তাবদর প্বশষেক ও সুপোরভোইজোরদের 
বববভন্ন ভাষায় কো বলার যপ্ষোেবট ভাষাগত বাধা 
বশষেকবদর প্বশষেণ, তদারবক ও সহায়তা প্দাবনর 
ওেবরও প্ভাব যফবল।  
 
বশষেকরা অবনকগুবল সংবষেতি প্বশষেবণ যোগদান 
করবলও, তাবদর যরাবহঙ্া ভাষায় যশখা এবং 
যশখাবনার িন্ প্বশষেণ যদওয়া হয় না, েবদও উেবরর 
আবলাচনায় আমরা যদবখবে যে যসটা যবশ কবঠন। 
এোড়াও তাবদর বত্সমাবন বময়ানমার বা ইংবরবিবত 
ভাষাবত বশষোদাবনর িন্ যসই ভাষাগুবলবত প্বশষেণ 
যদয়া হয় না, েবদও এই ভাষাগুবল সম্পবক্স তাবদর 
জ্ঞান সীবমত। বশষেক এবং মানববক সহায়তায় বশষো 
কাে্সক্রবমর কম্সী উভয় দলই বশষেকবদর বময়ানমার 
(যরাবহঙ্া বশষেক) এবং ইংবরবি (বাংলাবদশী সম্প্রদায় 
এবং যরাবহঙ্া বশষেক) ভাষায় প্বশষেবণর িন্ অনুবরাধ 
িাবনবয়বেন। 
 

"আমরো েঝে ইংদরঝজ এ�ং 
ঝময়োনমোর ভোষোয় প্রঝশষেণ পোই, বে 
ভোষোগুদলো আমরো খ�ু ভোদলোভোদ� 
জোঝন নো, তোহদল আমোদের ভোষোর 
েষেতো আরও উন্নত হদ�। (…) 
আমরো েঝে ঝশষেোথ্ীদের ইংদরঝজ 
ভোষোর জ্োন উন্নত করদত চোই, 
আমোদের ইংদরজী ভোষোর প্রঝশষেণ 
ঝনদত হদ�। ”
- একিন যরাবহঙ্া-ভাষী বশষেক

বশষেক প্বশষেবণ ক্াসবকর মবরল অনুসরণ করা হয় 
োবত েরের ইংবরিী, বাংলা, এবং চাঁটগাঁইয়া ভাষা 
অন্ভু্সক্ত োবক। বশষেক প্বশষেবণ যরাবহঙ্া ভাষার 
ব্বহার খবু সীবমত বেল ববল িানা যগবে। যেশাগত 
দষেতা গবড় যতালার িন্ ক্াসবকর যট্বনং একবট 
কবঠন মবরল, বববশষত যেখাবন অবধকাংশ ববষয়বস্তু 
এবকবাবর নতুন। এই যষেবরে, অনুবাদ এবং যদাভাষীর 
প্বয়ািনীয়তা প্বশষেবণ যোগদানকারী বশষেকবদর িন্ 
িবটলতার আবরকবট স্র যোগ কবরবে।

প্বশষেবণর বাইবর, মানববক সংস্াগুবলর কাবরগবর 
এবং কম্সসূচীর কম্সীরা সমস্ বশষেকবদরবক তদারবক 
কবরন, োঠদান েে্সববষেণ কবরন এবং মতামত 
িানান। কাবরগবর কম্সীরা প্ায়শই বাংলাবদবশর অন্ান্ 
অচিবলর বাংলা ভাষাভাষী। কম্সসূচীর কম্সীরা সাধারণত 
স্ানীয় চাঁটগাঁইয়া ভাষাভাষী। যরাবহঙ্া বশষেকরা তাই 
এমন ভাষায় বফরব্াক ও বনবদ্সশনা োন ো বুঝবত 
হয়ত তাবদর সমস্া হয়।

বশষেকবদর যেশাদার ববকাবশর মবধ্ তাবদর বনিস্ 
ভাষায় দষেতা এবং তাবদর বশষোদাবন কাে্সকরভাবব 
বববভন্ন ভাষা ব্বহার করার দষেতা উভয়ই অন্ভু্সক্ত 
করা উবচত। এই ধরবনর ববকাবশর ফবল যরাবহঙ্া, 
এবং সমবয়র সাবে সাবে, ইংবরবি এবং বময়ানমাবর 
বশষোে্সীবদর বচন্াভাবনা এবং ভাবপ্কাবশর দষেতা 
ববকাবশর সুবোগ বতবরর িন্ বশষেকবদর সষেমতা 
গবড় যতালার সুস্পষ্ট প্বচষ্টা োকা উবচত। 

ক্াম্পগুবলবত বশষেকবদর যে বশষেণ চক্র (লাবন্সং 
সাবক্সল) বতবর করা হবয়বে তা বশষো যসক্টবরর 
অংশীদাররা বকভাবব বশষেকবদর আরও সহায়তা 
বদবত োবর তার একবট উদাহরণ তুবল ধবর। এগুবল 
বহুভাবষক দলগত অধ্য়ন এবং েবরকল্পনার উবদ্াগ 
ো বশষেকবদর যেৌেভাবব ভাষা এবং যশখার বাধা 
অবতক্রম করার সুবোগ কবর যদয়। এগুবল বকভাবব 
যরাবহঙ্া ভাষাবক যশখার প্ােবমক ভাষা বহবসবব এবং 
ইংবরবি ও বময়ানমার ভাষা যশখাবত ব্বহার করা 
োয়, োবত বশশুবদর ধীবর ধীবর বময়ানমার ও ইংবরবি 
ভাষায় েড়াশুনা করায় সাহাে্ করা োয়, যসই সম্পবক্স 
ভববষ্বত বনবদ্সশনা যদয়ার একবট কাে্সকর মাধ্ম হবত 
োবর।

একঝি কোল্পঝনক েশৃ্যকল্প েো নতুন বশখোর 
পদ্ধঝত সম্পদক্ জোনোদনোর অসুঝ�ধোগুঝল 
তুদল ধদর

আমরা এই দশৃ্কল্পবট আমাবদর েে্সববষেণ এবং 
মানববক কম্সসূচীর ম্াবনিার, বশষেক ও সহ-বশষেক 
এবং বশষোে্সী ও তাবদর মাতাবেতারা তাবদর 
অবভজ্ঞতার যে বণ্সনা বদবয়বেন তার বভবতেবত বতবর 
কবরবে।
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েশৃ্যকল্প: সোঝমনো বখলোধুলো-ঝভঝতেক ঝশষেদণর পদষে 
কথো �দলন ঝকনু্ অদনদকই তোদত সংশয় প্রকোশ কদরন

কক্সবািাবরর অস্ায়ী বশষোবক্রিগুবলর য্বণকষে যেবক 
একদল যরাবহঙ্া বশষেক ববরবতর েবর মানববক প্বশষেণ 
যকব্রি তাবদর িায়গায় বফবর যগবলন। তাবদর মাবঝ 
বাংলাবদশী সম্প্রদাবয়র কবয়কিন চাঁটগাঁইয়া  বশষেকও 
আবেন। 

সাবমনা যচৌধুরী যবশ কবয়কবট বড় বড় রবঙন লিাবস্টবকর 
বল বববমিত অংশগ্রহণকারীবদর কাবে েঁুবড় বদবয় 
প্বশষেবণর েরবত্সী অবধববশন শুরু করবলন। সাবমনা 
িরুরী অবস্ায় বশষোদান ববষয়ক একিন যটকবনক্াল 
অবফসার বেবন স্ানীয় বাবসদিা নন। বতবন লিাসরুবম 
যখলাধুলা ব্বহার করায় নতুন, তবব মবন কবরন এবট 
মানুষবক আগ্রহী রাখবত সাহাে্ কবর। 

"আমাবদর লষে্ হল েত যববশ সম্ভব বল বাতাবস 
রাখা!" বতবন সকবলর হাবসর মাবঝ যচঁবচবয় বলবলন। 
তাহবমনা সমান উৎসাহ বনবয় অনুবাদ করবলন। 

তাহবমনা যটকনাফ শহবর বসবাসকারী একিন 
চাঁটগাঁইয়া ভাষাভাষী। বতবন বাংলা ও চাঁটগাঁইয়া ভাষায় 
সাবলীল, এবং মানববক সহায়তামূলক কাি যেবক বকেু 
ইংবরবি এবং ক্াম্প যেবক বকেু যরাবহঙ্া ভাষা বশবখ 
বনবয়বেন। 

বতবন প্বশষেবণর এই অবধববশবন যদাভাষী বহবসবব 
কাি করবেন। অবধববশনবট চাঁটগাঁইয়া  ভাষায়, বকনু্ 
সাবমনা ইংবরবিবত যে সব ধারণা বলবেন যসগুবলর 
কবয়কবট অনুবাদ করবত তাহবমনার  যবশ সমস্া 
হবছি। বতবন একিন প্বশবষেত যদাভাষী নন, তবব তার 
ভাষা দষেতা বাংলা ভাষী এবং যরাবহঙ্াবদর মবধ্ োরা 
বকেুটা চাঁটগাঁইয়া  ভাষা যবাবঝন তাবদর যোগাবোবগর 
ব্বধান দূর করবত সহায়তা কবর। 

কবয়ক বমবনট ধবর বল যোঁড়ােুঁবড়, গাবয় এবস যসগুবলা 
লাগা এবং হাসাহাবসর েবর সাবমনা দলবটবক বলগুবল 
এবন যমবঝবত রাখবত বলবলন। "যখলার সময় যশষ!" 
তাহবমনা অনুবাদ করবলন এবং দলবট কোমত কাি 
করল। 

সাবমনা তারেবর এই কাে্সকলাবের উবদিশ্ ব্াখ্া 
করবলন।

"যখলা শুধুমারে মিা করার িন্ নয়। এই যখলাবট 
আেনাবক যশখাল কীভাবব েরস্পবরর সাবে ভাব 
বববনময় করবত হয়, যতমবন এবট বাচ্চাবদর যশখাবত 
োরবব কীভাবব েরস্পবরর সাবে আচরণ এবং 
সহবোবগতা করবত হয়।" সাবমনা োবমন োবত 
তাহবমনা অনুবাদ করবত োবর।
"এই কারবণই যোট বাচ্চাবদর, বববশষত 
বকনরারগাবট্সবনর বশশুবদর বকভাবব যখলাধুলা করবত 
হয় এবং তাবদর সমবয়সীবদর সাবে আচরণ করবত হয় 
তা যশখাবনা গুরুত্বেণূ্স।" 

সাবমনা বকনরারগাবট্সন এবং প্ােবমক ববদ্ালবয়র 
েবরবববশ যসরা রীবতনীবতগুবল তুবল ধরবলন। বতবন 
ক্াবম্পর অস্ায়ী বশষোবকব্রির লিাসরুবম সংস্াবনর যে 
সীমাবদ্ধতা রবয়বে যসই ব্াোবর সংববদনশীল। বতবন 
বল বনবয় যখলা, রঙ করা এবং অবভনয় করার মবতা 
বববভন্ন যখলা-বভবতেক কাে্সকলাবের উদাহরণ ব্বহার 
করবলন।

এর মবধ্ বকেু ধারণা তাহবমনার কাবে নতুন, 
এবং চাঁটগাঁইয়া বা যরাবহঙ্া যতাদূবর োক, সাধারণ 
বাংলাবতই তার শব্দ খুঁবি যেবত সমস্া হবছি। তার 
কোয় মবনাবোগ যদয়া বশষেকবদর িবন্ও আরও 
কবঠন হবয় উঠবে।  

সাবমনা লষে্ করবলন যে কবয়কিন বশষেক বফসবফস 
কবর যরাবহঙ্া ভাষায় বনবিবদর মবধ্ কো বলবেন। 
বতবন যপ্বিবনটশন োবমবয় তাহবমনাবক বিজ্ঞাসা 
করবলন যে তারা কী বনবয় কো বলবে। 

হঠাৎ কবর অংশগ্রহণকারীরা বনবিবদর মবধ্ কো 
বলবেন যদবখ তাহবমনাও আচিে্স হবলন এবং দলবক 
বিজ্ঞাসা করবলন যে, "সাবমনা ো বলবলন তা বনবয় 
কাবরা যকানও প্নে আবে?" যকানও সমস্া?"

একিন বশষেক তাহবমনাবক যরাবহঙ্া ভাষায় দীঘ্সষেণ 
ধবর বকেু যবাঝাবলন। তাহবমনাবক যদবখ ববব্রত মবন 
হল আর বতবন যসই তে্ সাবমনাবক অনুবাদ করবত 
চাইবেন না।

"ওনারা বলবেন বশশুবদর বেতামাতা চান না যে তাবদর 
সন্ান এই যখলাগুবল যখলকু। অবভভাবকরা মবন কবরন 
যে বশষেকরা যখলাধুলা কবরবয় এবং আঁবকবয় বাচ্চাবদর 
সাবে সময় নষ্ট করবেন," তাহবমনা যশষ েে্সন্ ব্াখ্া 
করবলন।
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একিন যরাবহঙ্া বশষেক িানাবলন যে বাবামাবয়রা 
চান যে তাবদর বাচ্চারা বময়ানমার ভাষায় কববতা মুখস্থ 
করুক ও বলকু। "তারা মবন কবরন যে ওটাই বশষো।"

সাবমনা এর আবগও এই মতামত শুবনবেন। েবদও 
তার সহিবুবদ্ধ ববল যে এই যখলাধুলা মবনাবোগ এবং 
অংশগ্রহবণ সহায়তা কবর, বকনু্ প্কৃতেবষে বতবন 
বশষেক এবং বেতামাতার সাবে একমত যে আসবল 
যসবট দরকাবর বকেু নয়। তার প্বশষেকরা তাবক 
যখলাধুলা-বভবতেক েদ্ধবতর কাে্সকরতা সম্পবক্স ো 
বশবখবয়বেন তা বকভাবব এই বশষেকবদর যবাঝাববন তা 
বুঝবত োরবেবলন না। 

সাবমনা বলবলন, "এবট সবত্ যে যখলা এবং যগম 
দরকাবর বকেু নয়। তবব আেনারা যদখববন যে এটা 
বশশুবদর লিাবস মবনাবোগী হবত সহায়তা করবব। 
"আর বক বলা োয় আবম বঠক িাবন না, তবব আবম 
বববশষজ্ঞবদর ওের আস্া রাবখ আর আমার মবত 
আমাবদর হয়ত এটা যচষ্টা কবর যদখা উবচত যে বক 
হয়..." 

উপসংহোর: যদাভাষী অিানা ধারনা এবং প্াসবঙ্ক 
ভাষায় অবধববশন সম্পবক্স আবগ যেবক তে্ না 
োওয়ার কারবণ সমস্ার সম্মখুীন হন। আবগ যেবক 
প্বশষেবণর উেকরণ এবং অন্ান্ ববষয়বস্তু প্দান 
করবল এবং নতুন নতুন শব্দগুবলর অে্স আবলাচনা 
করবল যদাভাষীরা সববচবয় কাে্সকরভাবব অে্সেণূ্স 
কবোেকেবন সাহাে্ করবত োবরন। প্বশষেবকর 
বশষেকবদর নতুন বশষোর েদ্ধবত যবাঝাবত সমস্া হবছি 
ো বতবন বনবিই েবুরােবুর বুঝবত োবরন না।

কক্সবািাবরর শরণাে্সী ক্াবম্পর বনকটবত্সী বাংলাবদবশ সমাবির একবট মাদ্াসায় বশশুরা আরবব বণ্সমালা বশখবে। 
ফবটাবক্রবরট: বট.রবলিউ.বব / ফাবহম হাসান আহাদ 
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সম্প্রেোদয়র উদবিগ ঝনরসদনর জন্য 
বেোগোদেোগ গদড় বতোলো প্রদয়োজন

এখন েে্সন্ বশষো যসক্টবরর অংশীদাররা অবভভাবকবদর 
সাবে যোগাবোবগর যষেবরে অস্ায়ী লাবন্সং যসনটাবর 
বনয়বমতভাবব বাবা-মাবয়বদর সাবে বমবটং করার 
বদবকই মবনাবোগ বদবয়বেন। এবট সমস্ােণূ্স কারণ 
কম্সী এবং যরাবহঙ্া সম্প্রদাবয়র মানুবষর মবধ্ ষেমতার 
যে ববষম্ আবে তা যখালাখবুল আবলাচনায় বাধার 
কারণ হবত োবর। চাঁটগাঁইয়া ভাষার ব্বহাবরর ফবল 
অবভভাবকবদর কোবাত্সা বুঝবত সমস্া এবং মতামত 
প্কাবশ অবনছিা যদখা বদবত োবর। 

এোড়াও, "োরদবশ্সতা" এবং "সবক্রয় বশষোর" মবতা 
বশষো সংক্রান্ ধারনাগুবল যরাবহঙ্াবদর কাবে অেবরবচত 
হবত োবর এবং যরাবহঙ্া ভাষায় তার সরাসবর সমতুল্ 
শব্দ নাও োকবত োবর। 

তবব, স্াস্্ যসবা দানকারীবদর মবতাই,  বশষো যসবা 
দানকারীরাও প্ায়শই ভাষাবক বাধা বহসাবব যদবখন 
না। বশশুবদর সু্বল েড়াবশানার ববষবয় েবরবাবরর সাবে 
আবলাচনার িন্ বেতামাতাবদর সমস্াগুবল সম্পবক্স 
আরও যববশ সবচতনতা প্বয়ািন।  

“আমরো প্রঝত মোদস ঝপতো-
মোতোদের সোদথ একঝি ঝমঝিংদয়র 
আদয়োজন কঝর। আমরো ঝমঝিং-এ 
স্থোনীয় ভোষো [চোঁিগোঁইয়ো] �্য�হোর 
কঝর। এিো বকোনও সমস্যো নয় 
কোরণ এক �ো দু'�ছর পদর স�োই 
এই ভোষো �ঝুদত পোদর" 
- চাঁটগাঁইয়াভাষী একিন েরুুষ  যটকবনকাল  
   অবফসার

অস্ায়ী বশষো যক্রিগুবলবত প্দতে বশষোর মান সম্পবক্স 
সম্প্রদাবয়র উববিগগুবল কাবটবয় উঠবত মানববক বশষো 
প্দানকারীবদর যোগাবোবগর িন্ একবট সুবনবদ্সষ্ট 
যকৌশল প্বয়ািন। এই িন্ বশশু-বান্ব বশষো েদ্ধবত 
এবং মাতভৃাষাবক বশষোদান এবং যশখার ভাষা বহসাবব 
ব্বহাবরর সুববধাগুবলর ব্াখ্া করার সাবে সাবে 
বময়ানমার এবং ইংবরবি ভাষায় আরও অবধক দষেতা 
অি্সবনর িন্ মাতভৃাষার অবদান বুবঝবয় বলা অত্ন্ 
গুরুত্বেণূ্স। 

এর িন্ বেতামাতাবদর তাবদর সন্ানবদর প্ত্াবশত 
বশষেবণর ফলাফলগুবল যরাবহঙ্া ভাষায় এবং তারা 
বুঝবত োবরন এমন ফরম্াবট বদবত হবব, োবত 
লষে্গুবল অবি্সত হবল তারা বুঝবত োবরন। এোড়াও 
বশষো প্বতষ্াবনর স্াবনর স্ীকৃবত এবং বশষো যকব্রি 
বববভন্ন ভাষা ব্বহাবরর আইবন সীমাবদ্ধতার মবতা 
সমস্াগুবল বনবয় যরাবহঙ্া ভাষায় আরও ববস্াবরত 
আবলাচনার প্বয়ািন।

েবরবশবষ, এই যোগাবোগ বশষো সরবরাহকারী এবং 
েবরবারগুবলর মবধ্ বশষোে্সীবদর সুববধার িন্, আরও 
ভাল োরস্পবরক যবাঝােড়ার বভবতে হবত োবর।
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ভোষোগত �োধো �ত্মোদন �োংলোদেদশ 
এ�ং ভঝ�ষ্যদত ঝময়োনমোদর 
বরোঝহঙ্ো সম্প্রেোদয়র অন্ভু্ঝতিদত 
�োধো সঝৃটি করদ�

"ঝময়োনমোদর, রোখোইন ও �োঝম্জ 
বলোদকরো আমোদের [বরোঝহঙ্োদের] 
'�োঙোঝল' �দল ঘণৃো করত কোরণ 
[তোরো ভো�ত] আমরো �োংলোদেশ 
বথদক এদসঝছ। েখন তোরো সঝত্যই 
আমোদের অপমোন করদত চোয়, 
তোরো আমোদের কোলোর (কোদলো 
চোমড়ো, ঝ�দেশী, ভোরতীয়) �দল 
ডোদক। এখন �োংলোদেদশর 
ক্যোম্পগুঝলদত ঝশশুরো গোঝড়র 
সোমদন ঝেদয় রোস্তো পোর করদল 
ঝকছু ড্োইভোর তোদের হোলোর 
�ম্োইয়ো (জঘন্য �োঝম্জ) �দল।"

- একিন যরাবহঙ্াভাষী েরুুষ বেবন সুশীল 
সমাবির যনতা

বাংলাবদবশর সমাবি যরাবহঙ্াবদর বববছিন্নতা ও 
ববহষ্করণ কাবটবয় উঠবত ভাষা গুরুত্বেণূ্স ভূবমকা োলন 
কবর। েতবদন না যরাবহঙ্ারা বাংলা ও চাঁটগাঁইয়া ভাষা 
যশখার সুবোগ োববন, ততবদন েে্সন্ তাবদর যরাবহঙ্া 
যদাভাষীবদর ওের বনভ্সর কবর োকবত হবব। তাবদর 
সরাসবর তে্ োওয়া, তাবদর চাবহদা ও ইছিা িানাবনা 
এবং বসদ্ধান্ গ্রহবণ িবড়ত োকার সমস্া অব্াহত 
োকবব। যরাবহঙ্া এবং তাবদর যদাভাষীবদর মবধ্ 
সম্পক্স মানববক সহায়তার  কাে্সকাবরতাবক প্ভাববত 
কবর। এবট সম্প্রদায়গুবলর মবধ্ সম্প্রীবত গবড় যতালার 
প্বচষ্টার সাফবল্র ববষয়বটও বনধ্সারণ করবব।  

সরকাবরর বত্সমান নীবত অনুোয়ী সু্লগুবলবত যরাবহঙ্া 
বশশুবদর বাংলা যশখাবনা বনবষদ্ধ। এর বভবতে হল এই 
ধারণা যে তাবদর এই বাস্তুচু্বত সামবয়ক। বকনু্ 
স্ায়ী ও যস্ছিা প্ত্াবাসন না ঘটা েে্সন্ বশশু ও 
প্াতিবয়স্বদর স্ানীয় ভাষা বশখবত সহায়তা করার বকেু 
প্ত্ষে সামাবিক সুফল রবয়বে। 

সামাবিক সংহবত কম্সসূচী যরাবহঙ্া এবং তাবদর 
যদাভাষীবদর মবধ্ সম্পক্স উন্নত করবতও সাহাে্ 
করবত োবর। যে সকল সংস্া এই িাতীয় কম্সসূচী 
েবরকল্পনা করবে তাবদর  ভাষাবক সামাবিক 
ববহষ্করবণর একবট উোদান বহসাবব ববববচনা করবত 
হবব এবং প্সার ও প্ভাব সব্সাবধক করার কো মাোয় 
যরবখ তাবদর কম্সকাণ্ডগুবল েবরকল্পনা করবত হবব।
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ভোষোগত েষেতো �োংলোদেদশ সুদেোগসুঝ�ধো 
প্রোঝতি এ�ং মে্োেো ঝনধ্োরণ কদর

"আমরো চোই ঝশশুরো প্রথদম 
আরঝ� ঝশখকু, কোরণ বকোরোন 
পোঠ ও নোমোজ পড়োর জন্য এঝি 
েরকোর। ইংদরঝজও গুরুত্বপণূ্। 
আমরো তোদের বরোঝহঙ্োও বশখোদত 
চোই, হয়ত বকোদনোঝেন আমরো 
ঝময়োনমোদর ঝফদর বেদত পোর�! 
আমোদের েঝে �োংলোদেদশই 
বথদক বেদত হয় তোহদল তোদের  
�োংলোভোষো বশখো জরুঝর।" 
- ২৫ যেবক ৪৯ বের বয়সী একিন নবাগত 
যরাবহঙ্া-ভাষী মবহলা

বাংলাবদশ সরকাবরর অবস্ান হল নবাগত যরাবহঙ্ারা 
হবলন "যিারেবূ্সক বাস্তুচু্ত বময়ানমাবরর নাগবরক" 
োবদর বাস্তুচু্বত সামবয়ক। অস্ায়ী বশষো যক্রিগুবলবত 
বাংলা যশখাবনার ওের বনবষধাজ্ঞা এই অবস্াবনর সাবে 
সাম্জস্েণূ্স। তবব এবট যরাবহঙ্া িনবগাষ্ীর একবট 
বড় অংশবক প্বতববশী সম্প্রদাবয়র সাবে ইবতবাচক 
সম্পক্স গবড় যতালার সুবোগ যেবক ববচিত কবর। 

বংশেবরচয় এবং যচহারা সামাবিক ববহষ্করবণর 
কারণ হবলও, ভাষা সম্প্রদায়গুবলর মবধ্ ববভািনবক 
গভীরতর করবত োবর বা তাবদর মবধ্ যসতুবন্ন 
করবত োবর। বাংলা বা চাঁটগাঁইয়া ভাষার জ্ঞান 
যরাবহঙ্াবদর অন্ত বকেুটা সামাবিক অন্ভু্সবক্তর িন্ 
আলােআবলাচনা করবত এবং স্ানীয় যসবাগুবল যেবত 
সষেম কবর। 

বাংলায় কো বলা রািধনবতক ষেমতার সাবে েকু্ত 
কারণ এর মাধ্বম বাংলাবদশী েবরচয় দাবী করা হয় 
এবং তার োশাোবশ চাকবরর িন্ প্বতবোবগতায় যোগ 
যদয়া োয়। সরকার এবং স্ানীয় বাংলাবদশী সম্প্রদায়, 
উভবয়র সাষোৎকার দানকারীরাই যরাবহঙ্াবদর সমাবির 
মূল য্াবতর অংশ করা এবং চাকবরর প্বতবোবগতা 
সম্পবক্স আশঙ্া িাবনবয়বেন।

"একঝি ভোষোর ঝনজস্ব ঝ�ঝশটিতো 
থোকো উঝচত.... এখন পে্ন্ ভোষোই 
বরোঝহঙ্োদের পঝরঝচঝতর একমোত্র 
নতৃোঝ্বিক উপোেোন। একজন 
বরোঝহঙ্োদক একজন �োংলোদেশীর 
বথদক শুধ ুতোর ভোষো ঝেদয়ই 
আলোেো করো েোয়। তোই আমরো 
চোই নো তোরো আমোদের ভোষো এ�ং 
সংসৃ্ঝতর সোদথ ঝমশুক" 
- কোবট ববলন একিন বাংলাবদশী সরকারী 
কম্সকত্সা।
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"বরোঝহঙ্োরো েঝে ঝশঝষেত হদয় ওদঠ 
ও তোদের �োংলো বশখোদনো হয়, 
তদ� তোরো আমোদের চোকঝরগুদলো 
ঝনদয় বনদ�। এিো ইঝতমদধ্যই 
ঘিদছ। বেখোদন একজন 
�োংলোদেশী কম্ী প্রঝতমোদস 
১৭০০০ িোকো ব�তন পোদছেন 
বসখোদন একজন বরোঝহঙ্ো তোর 
�স হদয় ৩৪০০০ িোকো ব�তন 
পোদছেন। এিো বমদন  বনয়ো েোয় 
নো।"  
- একিন চাঁটগাঁইয়া ভাষাভাষী েরুুষ সাংবাবদক 

ভাষাগত বাধা যরাবহঙ্া এবং প্বতববশী সম্প্রদায়গুবলর 
মবধ্ সম্পক্স এবং যোগাবোগবক ষেবতগ্রস্ কবর। যে 
সমস্ যরাবহঙ্া ২০১৭ সাবল বা তারা েবর বাংলাবদবশ 
এবসবেন এবং স্ানীয় ভাষাগুবলবত দষেতা অি্সন 
করবত োবরনবন তারা সববচবয় যববশ অসুববধা যভাগ 
কবরন। তে্ এবং বস�োঝে যেবত বনববন্ত শরণাে্সী 
এবং স্ানীয় বাংলাবদশী সম্প্রদাবয়র যদাভাষী এবং 
সাংস্বৃতক মধ্স্তাকারীবদর উের তাবদর বনভ্সরতার 
কারবণ একভাষী যরাবহঙ্াবদর স্বনভ্সরতাও কবম 
যগবে। তাবদর এবং মধ্স্তাকারী সম্প্রদাবয়র মবধ্ যে 
ষেমতার ববষম্ যদখা বদবয়বে তা অববশ্াবসর িন্ম যদয় 
এবং সামাবিক অন্ভু্সবক্তবত বাধা সবৃষ্ট কবর। 

এমনবক যববশরভাগ যরাবহঙ্া এবং স্ানীয় বাংলাবদবশ 
একই ভাষায় কো বলবলও, সরাসবর কবোেকেবনর 
সুবোগ সীবমত। যমলাবমশা সাধারণত হবয় োবক 
হাবটবািাবর, অনানুষ্াবনক যকনাববচা (যেমন 
বাবড়ওয়ালা ও ভাড়াবট, মাবলক ও বদনমিরু, 
চালক ও োরেীর মবধ্) বা কম্সবষেবরে (মানববক 
সহায়তা কাে্সক্রবম)। যেসব স্ানীয় বাংলাবদবশবদর 
সাষোৎকার যনওয়া হবয়বে তাবদর কখবনা কখবনা এই 
যমলাবমশাবক যনবতবাচক ববল মবন হবয়বে।

"আমরো তোদের আরেয় ঝেদয়ঝছলোম 
কোরণ তোরোও মুসলমোন। ঝকনু্ 
আমরো লষে্য কদরঝছ বে ভোষোর 
ঝেক বথদকও তোদের সোদথ 
আমোদের অদনক পোথ্ক্য রদয়দছ। 
বকউ বকউ ভোদ�ন আমরো একই 
ভোষোয় কথো �ঝল। আসদল ঝকনু্ 
বসিো সঝত্য নো। কখনও কখনও 
আমরো বরোঝহঙ্ো রেঝমকদের 
আমোদের জঝম �ো �োঝড়দত কোজ 
ঝেই। ঝকনু্ সঝঠকভোদ� কোজ 
করোদনো খ�ুই কঝঠন। কোরণ তোরো 
আমোদের ভোষো ব�োদঝ নো" 
- ২৫ যেবক ৪৯ বের বয়সী একিন চোঁিগোঁইয়ো-
ভাষী েরুুষ

যরাবহঙ্াবদর মবধ্, "বনববন্ত" শরণাে্সী োবদর 
যববশরভাগ দুই বা বতন দশক আবগ বাংলাবদবশ 
এবসবেবলন তাবদর চোঁিগোঁইয়ো ভাষায় কো বলবত 
োরার সম্ভাবনা যববশ এবং তারা তাবদর স্ানীয় 
বাংলাবদশী প্বতববশীবদর সাবে সাংস্বৃতকভাবব যবশ 
ঘবনষ্ হবয় উবঠবেন। িাবতগত যরাবহঙ্া োরা বনববন্ত 
ক্াম্পগুবলবত বড় হবয়বেন তারা সাধারণত বাবড়বত 
যরাবহঙ্া এবং চোঁিগোঁইয়ো ভাষা বমবশবয় কোবাত্সা 
ববলন। যকউ যকউ বাংলাও বলবত োবরন।
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"বক�ল ন�োগত অঝন�ঝন্ধত 
বরোঝহঙ্োদেরই ভোষো ঝনদয় সমস্যো 
হয়। ঝন�ঝন্ধত বরোঝহঙ্োদের এই 
সমস্যো হয় নো। ”
- ২৫ যেবক ৪৯ বের বয়সী একিন বনববন্ত 
যরাবহঙ্া-ভাষী মবহলা

"ন�োগত শরণোথ্ীদের ঝনদয় 
সমস্যো রদয়দছ। পরুোতন 
বরোঝহঙ্োরো �োংলো শদে এ�ং 
চোঁিগোঁইয়ো ভোষোদত অভ্যস্ত। 
তদ� ন�োগত বরোঝহঙ্োরো স্থোনীয় 
উপভোষো ঝঠকমদতো �ঝুদত পোদরন 
নো।" 
 - একিন বাংলা-ভাষী েরুুষ, বেবন একবট 
কম্সসূবচর প্ধান

তাবদর ভাষায় যকাবনা বমল না োকায় এবং নতুন 
বাংলাবদবশ প্বতববশীবদর সবদিবহর কারবণ কবয়ক 
দশক আবগ উবখয়া ও যটকনাফ ক্াম্পবক েকু্ত 
করার যষেবরে সমস্া সবৃষ্ট হবয়বেল। এখন, বনববন্ত 
শরণাে্সীরা মানববক কম্সী এবং নবাগত শরণাে্সীবদর 
মবধ্ গুরুত্বেণূ্স মধ্স্তাকারীর ভূবমকা োলন করবে। 
তবুও অবনবকই তাবদর বমবলত করার প্বচষ্টায় নতুন 
কবর বাধা েড়ার কারবণ নবাগতবদর প্বত ববরক্ত। 

"আমরো তোদের বমোদিও পছদি 
কঝর নো। আমরো প্রোয় ৩০ �ছর 
ধদর এখোদন আঝছ এ�ং আমোদের 
েোঝ� জোনোঝছে আর তোরো আমোদের 
সমস্ত প্রদচটিো নটি কদর ঝেদয়দছ। 
বকন তোরো আমোদের বচদয় আরও 
ব�ঝশ সুদেোগসুঝ�ধো পোদছে?"
- ২৫ যেবক ৪৯ বের বয়সী একিন বনববন্ত 
যরাবহঙ্া-ভাষী মবহলা

বাংলাবদশীরা বনববন্ত এবং নবাগত শরণাে্সীবদর মবধ্ 
সাধারণত োে্সক্ কবরন না, তাই বনববন্ত শরণাে্সীরা 
বনবিরাই োে্সক্ বতবর কবর বনবয়বেন এই েবুক্ত বদবয় 
যে তারাও কক্সবািার অচিবল "স্ানীয়" বাবসদিা। 

ভোষোই ভঝ�ষ্যদত ঝময়োনমোদর 
একঝত্রতকরদণর প্রদচটিোদক ঝনধ্োরণ করদছ

আবলাচনাকাবল অবভভাবকরা স্পষ্টভাবব িাবনবয়বেন 
যে ভববষ্ৎ সাফবল্র িন্ তাবদর সন্ানবদর যকান 
ভাষা যশখাবত চান। যববশরভাগ যরাবহঙ্া শরণাে্সী 
ববলবেন যে তারা তাবদর সন্ানবদর বময়ানমার ভাষা 
যশখাবত চান কারণ এবট িাতীয় ভাষা। এবট তাবদর 
বময়ানমাবর বফবর োওয়ার সুবোগ বতবর করবব। 
এই সুবোগগুবল কম্সসংস্ান, উচ্চ বশষো এবং বহৃতের 
বময়ানমার সমাবির অংশ হবয় ওঠার ষেমতার সাবে 
সম্পবক্সত। বকনু্ বকেু মানুষ ববলবেন যে তারা েবদ 
বময়ানমাবর বফবর যেবত না োবরন তাহবল একই 
সুবোগগুবলর িন্ তারা তাবদর সন্ানবদর বাংলা ভাষা 
যশখাবত চান। 

এরেবরই যে ভাষাবট যশখার ইছিা প্কাশ করা হবয়বে 
যসবট হল ইংবরবি, কারণ মানববক সহায়তা যষেবরে 
কাি োওয়ার িন্ এবট িানা িরুবর। ধম্সীয় ও 
সাংস্বৃতক কারবণ আরবব ভাষাবক ততৃীয় স্াবন রাখা 
হবয়বে। রাখাইন রাবি্র সরকাবর ভাষা হওয়ার কারবণ 
রাখাইন ভাষাবকও গুরুত্ব যদয়া হবয়বে।
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নোমকরদণর পদ্ধঝত সম্প্রেোয়গুঝলর মদধ্য 
ঝ�ভোজন �ঝৃদ্ধ কদর

বাংলাবদশ ও বময়ানমাবরর সীমান্বত্সী অচিবল বববভন্ন 
ভাষা, সাংস্বৃতক এবং ধম্সীয় যগাষ্ী হািার হািার 
বের ধবর একসাবে বসবাস করবে। তাবদর মবধ্ 
ব্বসাবয়ক ও বববাবহক সম্পক্স ববদ্মান। 
 
প্বতবট মানব সমাবির মবতাই, সম্পবদর িন্ 
প্বতবোবগতায়  যগাষ্ীগুবলবক বসদ্ধান্ বনবত হয় যে 
কারা যসখানকার মানুষ ও কারা নয়। যসখানকার মানুষ 
বকনা যসই বসদ্ধান্ যগাষ্ীগুবল এবক অেরবক যে নাবম 
রাবক তার মাধ্বম প্কাশ োয়। একবট যগাষ্ী বনবির 
বা তার সদস্বদর বণ্সনা যদওয়ার িন্ যে নামবট 

ব্বহার কবর (অভ্ন্রীণ নাম বা এবনরাবনম)  এবং 
অন্রা তাবদর িন্ যে নাম ব্বহার কবরন (বাবহ্যক 
নাম বা এবক্সাবনম) তার োে্সক্ তাবদর মবধ্ ববদ্মান 
উবতেিনা প্কাশ কবর। এই নামকরবণর রীবতনীবতগুবল 
বুঝবত োরবল এবং প্বতবট যগাষ্ী বনবিবদর যে নাবম 
রাকা েেদি কবর যসগুবল ব্বহার করবল তাবদর সাবে 
এবং তাবদর মবধ্ আরও ইবতবাচকভাবব যোগাবোগ 
গবড় যতালা যেবত োবর।

বচরে ১-এ যরাবহঙ্া, অ-স্ানীয় বাংলাবদশী এবং স্ানীয় 
বাংলাবদবশবদর মবধ্ ব্বহৃত অভ্ন্রীণ নাম /
এবনরাবনম এবং বাবহ্যক নাম / এবক্সাবনম যদখাবনা 
হবয়বে। এবটবত যসই নামগুবল তুবল ধরা হবয়বে ো 
বনদিাসূচক মবন করা হয়। প্বতবট ঘবরর প্েম শব্দবট 
"নামকরণকারী" সাধারণত সববচবয় যববশ ব্বহার 
কবরন। ববিতীয় এবং ততৃীয় শব্দবট অন্ান্ নাম, ো 
"নামকরণকারী" সাধারণভাবব ব্বহার করবতও োবরন 

ঝচত্র ১. �োংলোদেদশর কক্স�োজোদরর বরোঝহঙ্ো, অ-স্থোনীয় �োংলোদেশী এ�ং স্থোনীয় �োংলোদেঝশদের 
মদধ্য অভ্যন্রীণ এ�ং �োঝযিক নোম 

অঝভঝহত
যরাবহঙ্া

(নবাগত)
যরাবহঙ্া 

(বনববন্ত)
বাংলাবদশী

(স্ানীয়, চাঁটগাঁইয়া)

বাংলাবদশী
(অ-স্ানীয়, চাঁটগাঁইয়া 

নন)
নোমকরণকোরী

যরাবহঙ্া 

যরাবহঙ্া
নুয়া যরফুবি

(নতুন শরণাে্সী)
আরাকাবন 

(আরাকানবাসী)                                 

যরাবহঙ্া
ফুরান যরফুবি

 (েরুাতন শরণাে্সী)
আরাকাবন 

(আরাকানবাসী)  

যগরাইম্মা / যগরাবম  
(গ্রামবাসী) 
বাংলাবদশী

বাংলাবদশীতো
(বাংলাবদশী)

বাঙাবল
(বাঙাবল)

(নবাগত)

যরাবহঙ্া
নুয়া যরফুবি

(নতুন শরণাে্সী)
আরাকাবন 

(আরাকানবাসী)   

যরস্টার যরফুবি
(বনববন্ত শরণাে্সী)

ফুরান যরফুবি
(েরুাতন শরণাে্সী)

যরাবহঙ্া

যগরাবম (গ্রামবাসী) 
বসটাইংগা (চাঁটগাঁইয়া)

বাংলাবদশী

বাংলাবদশীতো
(বাংলাবদশী)

বাঙাবল
(বাঙাবল)

যরাবহঙ্া যরাবহঙ্া
বাম্সাইয়া(বাবম্সি)

যরাবহঙ্া
বাম্সাইয়া(বাবম্সি)
ফুরান যরাবহঙ্া

(েরুাতন যরাবহঙ্া)

স্ানীয় (স্ানীয়)
বাংলাবদশী

বইংগা 
(অ-স্ানীয়4)
বাংলাবদশী

(বনববন্ত)

যরাবহঙ্া
বাম্সাইয়া
(বাবম্সি)

শর-নারবত
(শরণাে্সী)

এফ.বর.এম.এন5 

যরাবহঙ্া
বাম্সাইয়া
(বাবম্সি)

শর-নারবত
(শরণাে্সী)

এফ.বর.এম.এন5

স্ানীয় (স্ানীয়)
বাংলাবদশী

বাঙাবল
(বাঙাবল)
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বা নাও োবরন। যেসব নামবক ওই নামগুবলাবত 
“অবভবহত” ব্বক্তরা (অন্ত বকেু ব্বক্ত) বনদিাসূচক 
মবন কবরন এমন শব্দগুবল কমলা রবঙ যদয়া হবয়বে। 
ইবতবাচক বা বনরবেষে শব্দগুবল বচবনিত করা হয়বন। 
নীল রবঙর ঘরগুবল হল "অবভবহতরা" যে নাবম রাকা 
েেদি কবরন। বন্নী বচবনির মবধ্ যদয়া োঠ্ েবূ্সবত্সী 
শব্দগুবলর বাংলা অনুবাদ। উদাহরণস্রূে, যরাবহঙ্ারা 
কক্সবািার যিলার মানুষবদর  যগরাইম্মা বা যগরাবম 
(গ্রামবাসী) ববল অবভবহত কবরন।6 কক্সবািার যিলার 
মানুষরা এই শব্দবটবক বনদিাসূচক মবন কবরন।

আমাবদর গববষণা চলাকালীন, বহু নবাগত শরণাে্সীই  
বনবিবদর বনববি্সধায় "যরাবহঙ্া" নাবম অবভবহত 
কবরবেন। এবট বনববন্ত শরণাে্সীবদর যষেবরে যদখা 
োয়বন, তারা এত ধারাবাবহক ও স্পষ্টভাবব বনবিবদর 
যরাবহঙ্া ববল েবরবচবত যদন না। দলবদ্ধ অবস্ায় 
িাবতসতো িানবত চাইবল বনববন্ত শরণাে্সীরা উতের 
যদয়ার আবগ ভাবনাবচন্া করা এবং ব্াখ্া করার 
িন্ সময় বনবয়বেন। তারা ব্াখ্া কবরবেন যে তারা 
স্ানীয় এবং দীঘ্সকাল ধবর বাংলাবদবশ আবেন এবং 
ঐবতহ্যগতভাবব এক হবলও নবাগত শরণাে্সীবদর 
যেবক তারা আলাদা। তারা বনবিবদর "বনববন্ত 
শরণাে্সী" বলা েেদি কবরন।

বচরে ১-এ উবলেবখত বনদিাসূচক শব্দগুবল যচহারা, 
বংশেবরচয় এবং অন্বন্সবহতভাবব গ্রাবমর আবদবাবসদিা 
হওয়া বনবদ্সশ কবর । ভাষার োে্সক্গুবলও এখাবন 
একবট গুরুত্বেণূ্স ভূবমকা োলন কবর কারণ এই 
বনদিাসূচক নামকরবণর েদ্ধবতগুবল যববশরভাগই বববভন্ন 
ভাষাবগাষ্ীর মবধ্ ব্বহৃত হয়।

4     যরাবহঙ্ারা স্ানীয় বাংলাবদশীবদর   যগরাইম্মা / যগরাবম ববল 
োবক। তবব, স্ানীয় বাংলাবদশীরা এবটবক বনদিাসূচক মবন 
কবর যেবহতু  সাংস্বৃতকভাবব গ্রাম্ বহবসবব বচবনিত হওয়া 
কাম্ নয়। েবদও হয়তবা অবনক যরাবহঙ্ার উবদিশ্ই অেমান 
করা নয়, তবব কবোেকেবন এই শব্দবট ব্বহৃত হবল তার 
িন্ ব্াখ্া চাওয়া বা যকান প্সবঙ্ শব্দবট ব্বহার করা হবছি 
তা ববুঝ যনয়া উবচত।

5  যিারেবূ্সক বাস্তুচু্ত বময়ানমাবরর নাগবরক 

6 বইঙ্া  শব্দবট চাঁটগাঁইয়া সংস্বৃত অনুসাবর একিন "অমাবি্সত" 
ব্বক্ত যবাঝায়। এবট বদবয় যকবলমারে বহৃতের-বাংলা নতৃাবত্তক 
েবরচয় বববশষ্ট মানুষবদর যবাঝায় োরা যদশীয় চট্টগ্রাম 
বনবাসী নন। এবট বদবয় যরাবহঙ্া িনগণবক যবাঝাবনা হয় না, 
েবদও তারা অন্ান্ বাঙাবলবদর তুলনায় সাংস্বৃতকভাবব 
চাঁটগাঁইয়াবদর কাোকাবে।

 

"তোরোও [বরোঝহঙ্ো] আমোদের 
খোরোপ নোদম ডোদক। তোরো 
[বরোঝহঙ্ো] আমোদের বগরোইম্মো 
(গ্রোম�োসী) �দল, েো বমদন বনয়ো 
েোয় নো। তোরো আমোদের  স্তোনীয় 
(স্থোনীয়) �লদত পোরত।" 
- ২৫ যেবক ৪৯ বের বয়সী একিন চাঁটগাঁইয়া-
ভাষী েরুুষ

"মোদঝ মোদঝ আমরো শুনদত পোই 
বে স্থোনীয় মোনুষরো বরোঝহঙ্োদের 
অপমোন করোর জন্য  ' �োম্োইয়ো' 
নোদম ডোকদছ।" 
- একিন চাঁটগাঁইয়া-ভাষী েরুুষ বেবন একবট 
ববশ্ববদ্ালবয়র উে-প্ধান

 
সোংসৃ্ঝতক ব�োঝোপড়ো সম্প্রেোয়গুঝলর মদধ্য 
ঝ�ভোজন েূর কদর

সম্প্রদায়গুবলর মবধ্ সম্পবক্সর উন্নবতর বদবক প্েম 
েদবষেেবট হল এমনভাবব কম্সসূচী েবরকল্পনা করা 
োবত একভাষী যরাবহঙ্া এবং অন্ান্ যগাষ্ীগুবলা 
সমানভাবব যসবা যেবত োবর। এবট কাে্স েবরকল্পনা 
যেবক শুরু কবর কম্সী বনবয়াগ ও প্বশষেণ, 
যোগাবোবগর সমস্ বকেুবত ববববচনা করা উবচত।

নবাগত যরাবহঙ্ারা বনবিবদর যে নাবম েবরচয় বদবত 
চায়, তাবদর যষেবরে যসই নামবট ব্বহার করা দবলর 
যভতবর এবং বাইবর উভয় যষেবরেই তাবদর প্বত 
সম্মান প্দশ্সন এবং তাবত সমে্সবনর একবট উোয়। 
একইভাবব কবয়ক দশক আবগ বাংলাবদবশ আসা 
যরাবহঙ্ারা "বনববন্ত শরণাে্সী" নামবট েেদি কবরন। 
এবট অবধকার বভবতেক কম্সসূচী প্ণয়বনর একবট 
যমৌবলক নীবত। স্ানীয় বাংলাবদবশ সহকম্সীবদর এই 
সংববদনশীল ববষয়বট যবাঝাবনার িন্ যরাবহঙ্া 
সম্প্রদায় যে তাবদর  যগরাইম্মা / যগরাবম(গ্রাম্)  
িাতীয় বনদিাসূচক শব্দ ব্বহার কবর সবম্বাধন কবর, 
এই উদাহরণবট যদয়া যেবত োবর।
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স্ানীয় চাঁটগাঁইয়া-ভাষীভাষী এবং বনববন্ত শরণাে্সীরা 
োরা নবাগত শরণাে্সীবদর িন্ মধ্স্তাকারী 
বহসাবব কাি কবরন, তারা সম্প্রদায়গুবলার মবধ্ 
যসতুবন্নকারী বহবসবব কাি করবত োবরন। এই সমস্ 
যগাষ্ী এবং নবাগত যরাবহঙ্াবদর মবধ্ বববভন্ন েবরমাবণ 
োরস্পবরক অববশ্াস ও বববরতা রবয়বে, তবুও তাবদর 
ভাষার দষেতা এবং অন্ান্ সংস্বৃতর জ্ঞাবনর কারবণ 
তাবদর সম্মান করা হয়। এই বতনবট যগাষ্ীবকই বকেু 
সাধারণ সমস্ার সম্মখুীন হবত হয় যেমন বলঙ্-বভবতেক 
সবহংসতা। এবট বাস্বানুগ সামাবিক সংহবতমূলক 
কম্সসূবচর িন্ একবট সম্পণূ্স নতুন সূচনা হবত োবর।

"আমোদের সকলদকই আপন মদন 
হয় কোরণ �োংলোদেদশ আমরো 
শুধইু মুসলমোন বেখদত পোই আর 
আমরোও মুসলমোন, তোই মন 
বথদক তনকি্য অনুভ� কঝর।" 
- একিন নবাগত ২৫ যেবক ৪৯ বের বয়সী 
যরাবহঙ্া-ভাষী মবহলা

যরাবহঙ্া শরণাে্সী ক্াম্পগুবলার বনকটবত্সী বাংলাবদবশর একবট শহবর যরাবহঙ্া সমাবির একিন যনতা মূল্ায়নকারী 
দবলর সবঙ্ কো বলবেন।
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মোনঝ�ক সহোয়তোয় কোে্কর 
বেোগোদেোগ, স্পটি �োত্ো এ�ং উচ্চ 
বপশোগত েষেতোর উপর ঝনভ্রশীল  

জ্ঞান এবং ববশ্াস বতবর কবর এমন কাে্সকর মানববক 
যোগাবোবগ যসই ভাষা এবং ফরম্যাটগুবল ব্বহার 
করা হয় ো ষেঝতগ্রস্ত যদর বনকট গ্রহণবোগ্। এবট োর 
ওের বনভ্সর কবর তা হল:

• একবট স্পষ্ট বাত্সা

• যোগাবোবগর সাবে িবড়ত ব্বক্তবদর 
যটকবনক্াল এবং মানুবষর সাবে যোগাবোবগর 
দষেতা এবং 

• বাত্সা প্দাবনর প্বতবট স্াবন বাত্সাগুবল েরীষো 
করার সবঠক ব্বস্া। 

মূল বাত্সাগুবল েত েবরষ্কার হবব এবং 
যোগাবোগকারীবদর দষেতা েত যববশ হবব, মানববক 
সহায়তায় যোগাবোগ কাে্সকর হওয়ার সম্ভাবনাও তত 
যববশ োকবব। এর উবল্াবটও সত্। অস্পষ্ট বাত্সা এবং 
যোগাবোবগর দষেতার অভাববর কারবণ অকাে্সকর 
যোগাবোবগর সবৃষ্ট হয়। বাত্সাগুবলর যবাধগম্তা েরীষো 
অনুবাদবটর েোে্সতা বনবচিত কবর এবং জ্ঞান প্দান 
কবর এবং যশষ েে্সন্ বারবার যোগাবোবগর মাধ্বম 
ববশ্াস গবড় যতাবল।

যরাবহঙ্া সাড়াদান কাে্সক্রবমর মবতা েবরবস্বতবত 
যেখাবন বাত্সাগুবল একাবধক ভাষায় অনুবাবদর মবধ্ 
বদবয় োয় এবং বববভন্ন েটভূবমর যোগাবোগকারীবদর 
মাধ্বম যেৌঁবে যদওয়া হয় যসবষেবরে অকাে্সকর 
যোগাবোবগর উচ্চ ঝঁুবক োবক। 

তে্ প্বাবহর যেবকাবনা একবট প্াবন্ একভাষীবদর 
সংখ্া গবরষ্তা েবরবস্বতবক আরও িবটল কবর যতাবল। 
এই কারবণই মানববক সহায়তা কম্সী এবং যরাবহঙ্া 
সম্প্রদাবয়র সদস্বদর মবধ্ যোগাবোবগর ব্বধান 
বতবর হবয়বে। 
 

ইংদরঝজ এ�ং বরোঝহঙ্োভোষী 
বেোগোদেোগকোরীরো চোিঁগোইঁয়ো এ�ং �োংলোভোষী 
মধ্যস্থতোকোরীদের উপর ঝনভ্র কদরন

কক্সবািার যিলার বববচরে্ময় ভাষাগত যপ্ষোেবটর 
অে্স হল এখাবন কমেবষে োঁচবট েেৃক কে্ ভাষা 
এবং বতনবট বলবখত ভাষায় যোগাবোগ ঘবট। মানুবষর 
দষেতা, সাবলীলতা এবং সাষেরতা ভাষা যভবদ বভন্ন 
হয়। যববশরভাগ ইংবরিী ভাষাভাষী এবং যরাবহঙ্া 
ভাষাভাষী অন্ চারবট ভাষায় কো বলবত োবরন না বা 
বুঝবত োবরন না। তবে্র প্বাহ তাই মধ্বত্সী ভাষা 
এবং যোগাবোগকারীবদর উের খবু যববশ বনভ্সর কবর। 
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বচরে ২ কক্সবািার শরণাে্সী ক্াম্পগুবলবত যরাবহঙ্া 
সহায়তায়  যমৌবখক তে্ সাধারণত যেভাবব প্বাবহত 
হয় তা প্দশ্সন কবর, এবট আমাবদর েে্সববষেণ এবং 
মানববক কম্সী ও যরাবহঙ্া সম্প্রদাবয়র সদস্বদর সাবে 
েরামবশ্সর বভবতেবত বতবর করা হবয়বে। প্বতবট শাখা 
একবট ভাষা যেবক অন্ ভাষায় রূোন্র উেস্ােন 
কবর। ভাষা রূোন্বরর যসই প্বতবট ববন্দুবত ভুল 
তে্ প্দান বা তে্ প্বাহ সম্পণূ্সভাবব যেবম োওয়ার 
সম্ভাবনা রবয়বে।

বচরেবট মানববক সহায়তা কম্সী (প্ধানত ইংবরবি ভাষী) 
এবং শরণাে্সীবদর (প্ধানত যরাবহঙ্া ভাষী) মবধ্ 
মধ্বত্সী ভাষা বহসাবব চাঁটগাঁইয়া এবং বাংলার মাধ্বম 
তে্ প্বাহবক বনবদ্সশ কবর। মানববক কম্সী বা যরাবহঙ্া, 
এবদর মধ ্বে কারা তে্ প্বাহ করা শুরু কবরবে তার 
উের বনভ্সর কবর তে্ বাম যেবক রাবন বা রান যেবক 
বাম বদবক প্বাবহত হবত োবর।

চারবট শাখা সাড়াদান কম্সকাবণ্ড যে বববভন্ন ভাষায় 
রূোন্র ঘবট তা যদখায়। প্বতবট শাখার প্স্ বভন্ন 
কারণ যসবট যসগুবল বরাবর প্বাবহত তবে্র আবেবষেক 
েবরমাণ বনবদ্সশ কবর। 

ঝচত্র ২.  কক্স�োজোর, �োংলোদেদশর মোনঝ�ক সহোয়তোয় তথ্য প্র�োদহর মদডল 

(মানববক সহায়তা কম্সী   শরণাে্সী)

যেবহতু আমরা বলবখত যোগাবোগ ববশদভাবব বববলিষণ 
কবরবন, বচরে ২ বলবখত তবে্র প্বাহবট প্দশ্সন কবর 
না। বকনু্ যসবষেবরেও একইরকম ভাষার রূোন্র ঘবট 
এবং একই ধরবণর ভুল যোগাবোবগর সম্ভাবনাও 
রবয়বে। মানববক সংস্াগুবল সাধারণত ইংবরবিবত 
মুবদ্ত উেকরণ বতবর কবর। এরেবর তারা যরাবহঙ্াবদর 
যসগুবল যদয়ার িন্ বময়ানমার এবং বাংলায় অনুবাদ 
কবরন। বাংলা ববষয়বস্তু সাধারণত বনববন্ত যরাবহঙ্া 
যস্ছিাবসবী, োরা বাংলা িাবনন, তাবদর প্বশষেণ 
যদয়ার উেকরণ। 

যরাবহঙ্াভাষী শরণাে্সীবদর মবধ্ বশষোর হার কম 
োকার কারবণ তারা হয়ত বলবখত তবে্র ওের কম 
বনভ্সর কবরন। তাসবত্তও, যেবহতু যববশরভাগ কে্ 
তে্ বলবখত তে্ যেবক োওয়া োয়, তাই একভাষী 
যরাবহঙ্ারা অপ্ত্ষেভাবব বববভন্ন ভাষায় বলবখত তবে্র 
সবঠক অনুবাবদর ওেরও প্চুর েবরমাবণ বনভ্সর কবরন। 

তে্ প্বাবহর উভয় প্াবন্ োকা একভাষী যরাবহঙ্া 
এবং ইংবরবিভাষীবদর যববশরভাগ বচরে ২-এ যদখাবনা 
মধ্বত্সী ভাষার রূোন্র ববন্দুগুবলর যেবকাবনাবটবত ভুল 
বা বাধার কারবণ তে্ যেবক ববচিত হওয়ার বববশষ 
ঝুঁবকবত রবয়বে। এক ভাষা যেবক অন্ ভাষায় তে্ 
প্দান করার সময় যেবকাবনা ত্রুবট ঘটবল তা েরবত্সী 
ত্রুবটর সম্ভাবনা ও েবরমাণ ববৃদ্ধ কবর। 

একভাষী যরাবহঙ্াবদর িন্ এবট সববচবয় তাৎেে্সেণূ্স, 
োরা তাবদর যবঁবচ োকার িন্ কাে্সকর তে্ প্বাবহর 
উের বনভ্সর কবরন। কাে্সকর যোগাবোগ ব্তীত তারা 
তে্ এবং মানসম্মত যসবা োওয়া যেবক ববচিত হন 
এবং বববছিন্ন ও অসহায় হবয় েবড়ন। এই িাতীয় 
ত্রুবটগুবল এড়াবনা মানববক সহায়তা কম্সীবদর িবন্ও 
গুরুত্বেণূ্স, োরা েোেে যসবাসমূবহর েবরকল্পনা এবং 
সরবরাবহর যষেবরে কাে্সকর যোগাবোবগর উের বনভ্সর 
কবর। 
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বহুভাবষক মধ্স্তাকারীবদর উের বনভ্সরতার কারবণ, 
একভাষী যরাবহঙ্াবদর মানববক যসবার ববষবয় ভুল 
যবাঝা এবং ভুল তে্ োওয়া এবং যসগুবলবক অববশ্াস 
করার উচ্চ ঝুঁবক রবয়বে। বাংলাবদবশ যরাবহঙ্াবদর 
মবধ্ োরা একভাষী তারা সাধারণত স্ল্পবশবষেত 
বা অবশবষেত মানুষ, নবাগত শরণাে্সী এবং মবহলা। 
বহুভাবষক যরাবহঙ্াবদর তুলনায় একভাষী যরাবহঙ্াবদর  
যসবা োওয়ার সুবোগ কম এবং তারা সাধারণত বনম্ন-
মাবনর যসবা যেবয় োবকন। 

এোড়াও বহুভাবষক যরাবহঙ্াবদর তুলনায় একভাষী 
যরাবহঙ্াবদর যবতনভুক্ত যস্ছিাবসবক এবং যেশাদার 
বহবসবব ববকাবশর সুবোগ ও  সম্ভাবনা কম। 

তথ্য সর�রোহকোরী এ�ং তথ্য 
সর�রোহকোরী এ�ং গ্রহীতোগণ

এবক অেবরর সাবে যোগাবোগ করার যষেবরে বববভন্ন 
ভাষাভাষীরা বববভন্ন ধরবণর সমস্ার সম্মখুীন হন। 
এবট উভয় ভাষাগত এবং সাংস্বৃতক োে্সক্ এবং 
যোগাবোবগর সুবোবগর বববভন্নতার কারবণ হয়। এই 
োে্সক্গুবল বুঝবত োরবল যসগুবল যে সমস্াগুবল বতবর 
কবর তা সমাধান করার উোয় যবর করবত সাহাে্ হবত 
োবর। তে্ প্বাবহর উভয় প্াবন্, যোগাবোগকারীরা 
একভাষী এবং এবক অের যেবক সব্সাবধক ভাষাগত 
এবং সাংস্বৃতক দূরবত্ব োবকন।

কক্সবািাবরর একবট মানববক সহায়তা প্দানকারী হাসোতাবল রাক্তাবরর সাবে যদখা করার েবূব্স একিন যরাবহঙ্া 
মবহলার সমস্া বলবেবদ্ধ করা হবছি। যফাটবক্রবরট: বট.রবলিউ.বব / ফাবহম হাসান আহাদ
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তথ্য প্র�োদহর উভয় প্রোদন্ একভোষী বেোগোদেোগকোরীগণ

ইংদরঝজ ভোষোভোষীগণ
এই সাড়াদান কাে্সক্রবম কম্সরত ইংবরবি ভাষাভাষীরা 
বববভন্ন েটভূবম যেবক এবসবেন এবং তাই আবমবরকান, 
বব্রবটশ, ভারতীয়, েবচিম আবরেকান, েবূ্স আবরেকান 
এবং অব্রেবলয়ানসহ বববভন্ন উেভাষায় কো ববলন।
 
ইংবরবি ভাষাভাষী মানববক সহায়তা কম্সী, োরা 
যপ্াগ্রাবমর যনততৃ্ব যদন এবং েবরচালনা ও অবফবস 
বববভন্ন েবদ কাি কবরন, তারা সাধারণত বববদশী 
নাগবরক। এরা সাধারণত কক্সবািার শহবর যেবক 
কাি কবরন। দূরত্ব এবং ভাষাগত, উভয় ধরবণর 
ব্বধাবনর কারবণ যরাবহঙ্া শরণাে্সীবদর সাবে ইংবরিী 
ভাষাভাষীবদর যোগাবোগ খবু কমই হয়। ইংবরিী 
ভাষাভাষীরা সোধোরণত সহায়তা কম্সকাবণ্ড ব্বহৃত অন্ 
যকানও ভাষায় কো বলবত োবরন না (বকেু বকেু যষেবরে 
বাংলা ব্তীত) তাই তারা যদাভাষী কম্সীবদর ওের খবু 
যববশ বনভ্সর কবরন। 

বরোঝহঙ্ো ভোষোভোষীগণ 
যরাবহঙ্া একবট প্বমত ভাষা না হওয়ায় বময়ানমাবরর 
রাখাইন রাি্ িবুড় এবং োশাোবশ কক্সবািাবর, 
যেখাবন এখন অবনক যরাবহঙ্া বসবাস করবেন যসখাবন 
সাধারণ ভাববই যরাবহঙ্া ভাষার বববভন্ন উেভাষা 
যদখা োয়। েবদও যরাবহঙ্াবদর বববভন্ন উেবগাষ্ীর 
মবধ্ বভন্নতা রবয়বে তবব বাংলাবদবশ আসা শরণাে্সী 
িনবগাষ্ীবদর মবধ্ প্ধান বববভদগুবল মূলত নবাগত 
এবং বনববন্ত শরণাে্সীবদর মবধ্ ববদ্মান। 

�োংলোদেদশ আসো ন�োগত শরণোথ্ীগণ
যরাবহঙ্া ভাষাভাষীরা যববশরভাগই বময়ানমার যেবক 
আগত নবাগত শরণাে্সী (গত দুই বেবর)। তারা 
সাধারণত ক্াবম্প যস্ছিাবসবক এবং / যসবাগ্রহীতা। 
তারা সাধারণত ক্াবম্প বসবাস কবরন। অন্ান্ 
ভাষাভাষী যগাষ্ীবদর তুলনায় ভাষা এবং েবরবচবতগত 
কারবণ যরাবহঙ্া শরণাে্সীবদর সাবে তাবদর যোগাবোগ 
যববশ। েবদও বকেু বকেু যষেবরে যকান যকান 
যরাবহঙ্াভাষী সাড়াদান কাে্সক্রবম ব্বহৃত অন্ান্ 
ভাষাবতও (বাংলা, বময়ানমার, চাঁটগাঁইয়া এবং 
ইংবরিী) কো ববলন, বকনু্ যস সকল ভাষায় তাবদর 
সাবলীলতা যনই। যববশরভাগই এসব অন্ান্ ভাষায় 
কো বলবত োবরন না।

�োংলোদেদশ ঝন�ঝন্ধত শরণোথ্ী
যরাবহঙ্া ভাষাভাষীবদর মবধ্ োরা বনববন্ত শরণাে্সী 
(োরা বময়ানমার যেবক দু-বতন দশক আবগ বাংলাবদবশ 
এবসবেবলন) তারা একবট স্তন্ত্র ভাষাভাষী উেবগাষ্ী। 
সমবয়র সাবে সাবে বহু বাংলা, চাঁটগাঁইয়া এবং 
ইংবরিী শব্দ েকু্ত হওয়ার ফবল তাবদর ভাষায় 
েবরবত্সন ঘবটবে। এবদর মবধ্ অবনবক বাংলা এবং 
চাঁটগাঁইয়া ভাষায় বকেুটা কো বলবত োরবলও, 
সাধারণত যতমন সাবলীলভাবব বলবত োবরন না।
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তথ্য মধ্যস্থতোকোরীগণ
চাঁটগাঁইয়া ভাষাভাষীরা সাধারণত বাংলা ও যরাবহঙ্া 
ভাষাভাষীবদর মবধ্ মাঠ এবং ক্াম্প েে্সাবয় তে্ 
মধ্স্তাকারীর ভূবমকা োলন কবরন। এর ববেরীবত, 
বাংলা ভাষীরা সাধারণত ইংবরিী এবং চাঁটগাঁইয়া 
ভাষাভাষীবদর মবধ্ সমন্বয়সাধন এবং েবরচালনার 
স্বর তে্ মধ্স্তাকারীর ভূবমকা োলন কবরন।
 
যরাবহঙ্া যস্ছিাবসবক এবং শরণাে্সীবদর কাবে তে্ দান 
ও তাবদর যেবক তে্ সংগ্রহ করার সববচবয় সাধারণ 
মধ্স্তাকারী বহসাবব, চাঁটগাঁইয়া ভাষাভাষীরা তাবদর 
যকান তে্ যদয়া হবব এবং কীভাবব তা ব্াখ্া করা 
হবব তা বনধ্সারণ কবরন। একইভাবব, যকান তে্গুবলা 
শরণাে্সীবদর কাে যেবক মানববক কম্সীবদর যদয়া হবব 
এবং কীভাবব এই বাত্সাগুবল ব্াখ্া করা হবব তারা 
যসটাও বনধ্সারণ কবরন।

 

তে্প্বাবহর যক্রি ববন্দুগুবলবত োকার কারবণ তাবদর 
যটকবনক্াল এবং ভাষাগত দষেতা অত্ন্ গুরুত্বেণূ্স। 
ইংবরবি বা বাংলা ভাষায় মানববক সহায়তা কাে্সক্রবমর 
ম্াবনিারগণ যে সকল যটকবনক্াল বা বববশষ 
েবরভাষােণূ্স তে্ প্দান কবরন, েোেে প্বশষেণ না 
যেবল চাঁটগাঁইয়াভাষী মধ্স্তাকারীরা সহবিই তার ভুল 
অে্স করবত োবরন এবং ভুল ব্াখ্া করবত োবরন।
 
তাই ইংবরবি, বাংলা এবং যরাবহঙ্া ভাষায় দষে 
কম্সী বনবয়াগ কবর বা প্বশষেণ বদবয় চাঁটগাঁইয়া 
ভাষাভাষীবদর  সষেমতা বতবর করা গুরুত্বেণূ্স। 
একইসাবে ভাষান্র, অনুবাদ এবং সাংস্বৃতক 
মধ্স্তার দষেতা গবড় যতালাও সমানভাবব গুরুত্বেণূ্স।
 
এই সষেমতা ববৃদ্ধর েদবষেেগুবল তে্ প্বাবহর উভয় 
অবভমুবখই যবাঝােড়া উন্নত করবব এবং জ্ঞান সবৃষ্ট 
করবব। এর প্ধান লষে্ হবছি সবঠক তে্  সরবরাহ 
করা, আস্া বতবর করা এবং কম্সসূবচর দষেতা ববৃদ্ধ 
করা, ো গুরুত্বেণূ্সভাবব যরাবহঙ্া িনবগাষ্ীর মে্সাদা 
েনুরুদ্ধার কবর। 

কক্সবািাবরর একবট শরণাে্সী ক্াবম্পর একিন ক্াম্প-ইন-চাি্স (বসআইবস) কম্সকত্সা মূল্ায়নকারী দবলর একিন 
সদস্বক ভাষাগত বাধার উেবর সাষোৎকার বদবছিন।
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তথ্য প্র�োদহর বকদন্দ্র রদয়দছ তথ্য মধ্যস্থতোকোরীগণ 

চোঁিগোঁইয়ো ভোষীগণ

চাঁটগাঁইয়া ভাষাভাষী মানববক কম্সীরা সাধারণত 
স্ানীয় বাংলাবদশী (চট্টগ্রাম ববভাবগ বসবাসকারী) 
োরা মাঠ েে্সাবয় কম্সকত্সা এবং কম্সী বহসাবব কাি 
কবরন। তাবদর কম্সস্ল সাধারণত উবখয়া, যটকনাফ বা 
ক্াবম্পর বভতবর অববস্ত। দূরত্ব এবং ভাষাগত বনকট্ 
উভবয়র কারবণ অন্ান্ ভাষা যগাষ্ীর তুলনায় যরাবহঙ্া 
শরণাে্সীবদর সাবে তাবদর সববচবয় যববশ যোগাবোগ 
রবয়বে। েবদও চাঁটগাঁইয়া ভাষাভাষীরা সাধারণত 
সাড়াদান কাে্সক্রবম ব্বহৃত অন্ান্ ভাষায় (যরাবহঙ্া, 
বাংলা, এবং ইংবরবি) বকেুটা কো বলবত োবরন, তবব 
তারা যকবলমারে বাংলাবতই সাবলীল। 

�োংলোভোষীগণ
মানববক সহায়তা কম্সীবদর োরা বাংলা ভাষায় কো 
ববলন তারা সাধারণত অ-স্ানীয় বাংলাবদশী (ঢাকা 
বা চট্টগ্রাম ববভাবগর বাইবর) এবং মাঠ েে্সাবয় 
কম্সকত্সা এবং কম্সী বহসাবব কাি কবরন। তাবদর 
কম্সস্ল সাধারণত কক্সবািার, উবখয়া, যটকনাফ বা 
ক্াম্পগুবলবত অববস্ত। যরাবহঙ্া শরণাে্সীবদর সাবে 
ইংবরিী ভাষীবদর তুলনায় তাবদর যববশ যোগাবোগ 
রবয়বে, তবব স্ানীয় এবং ভাষাগত উভয় দূরবত্বর 
কারবণ চাঁটগাঁইয়া ভাষীবদর যচবয় অবনক কম। বাংলা 
ভাষাভাষীরা সাধারণত ইংবরিী োড়া সহায়তায় 
ব্বহৃত অন্ যকানও ভাষায় কো বলবত োবরন না। 

একিন ফ্াবসবলবটটর বাংলাবদবশর বনববন্ত যরাবহঙ্াবদর বনবয় একবট যফাকাস গ্রুে েবরচালনা করবেন।
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মধ্যস্থতোকোরীদের জন্য প্রঝশষেদণর সুদেোগ 
সীঝমত

আমাবদর গববষণায় যদখা যগবে যে মানববক সংস্াগুবল 
মধ্স্তাকারীবদর মবতা গুরুত্বেণূ্স ভুবমকায় দাবয়ত্ব 
োলবনর িন্ তাবদর কম্সীবদর আরও যববশ বনয়বমত 
প্বশষেণ প্দান করবত োবর।

বট.রবলিউ.বব কক্সবািাবর মানববক সহায়তা কম্সীবদর 
ভাষাগত সবচতনতা এবং মানববক সহায়তা 
যপ্ষোেবট যদাভাষী বহবসবব কাি করার ব্াোবর 
প্ােবমক প্বশষেণ প্দান কবর। মাঠ েে্সাবয়র বকেু 
কম্সী এবং যসবা প্দানকারীরা এই অবধববশনগুবলবত 
অংশ বনবয়বেবলন। তবব, এগুবল এক যেবক োঁচ 
বদবনর প্বশষেণ এবং যকানও সব্সাঙ্ীণ যকাস্স নয়। 
বনবয়াগকারীরা যে কাি-সম্পবক্সত প্বশষেণ যদন 
যসগুবলবত মাবঝ মাবঝ যোগাবোবগর বকেু ববষয় 
অন্ভু্সক্ত োবক তবব এগুবল ভাষা এবং ভাষান্র 
সংক্রান্ সমস্া বা বনবতকতা বনবয়ববশদভাবব 
আবলাচনা কবর না। বকেু সংস্ায় বনয়বমত েনুতঃ-
প্বশষেণ (প্বত এক যেবক েয় মাবসর মবধ্) যদয়া হত, 
তবব যববশরভাগই প্ােবমক যোগদাবনর সময় োড়া 
অন্ যকানও প্বশষেণ যদয়বন। 

"যিোঁ [আমরো স্বোস্থ্য বস�োর জন্য 
অনু�োেকদের প্রঝশষেণ ঝেই]। 
েখন নতুন কোউদক ঝনদয়োগ করো 
হয়, আমরো তোদের আঝতদথয়তো, 
বরোগীদের সোদথ ঝকভোদ� 
কদথোপকথন করদত হদ� এ�ং 
অন্যোন্য প্রদয়োজনীয় ঝ�ষয়গুঝল 
সম্পদক্ প্রঝশষেণ ঝেই। এঝি ঝতন 
বথদক পোঁচ ঝেন ধদর বেয়ো হয়"
- একিন বাংলা ভাষী েরুুষ বেবন ক্াবম্পর সাইট 
ম্াবনিার

বকেু সংস্া েণূ্সকালীন যদাভাষী বনেকু্ত কবরবেল, তবব 
যববশরভাগই তা কবর বন, তাই প্বশষেণ োড়াই এবং 
তাবদর মূল কাবির দাবয়বত্বর োশাোবশ কম্সী এবং 
যস্ছিাবসবীবদর যদাভাষীর কাি করবত হবয়বে।

"আমোদের বকোনও বপশোেোর 
বেোভোষী বনই। আমোর সহকম্ীরো 
আমোদক ভোষোন্ঝরত করদত 
সহোয়তো কদরন। তোরো বরোঝহঙ্ো 
বথদক �োংলোয়, �োংলো বথদক 
বরোঝহঙ্ো ভোষোয় অনু�োে কদর 
বেন।" 
- একিন বাংলাভাষী মবহলা বেবন যেৌন ও বলঙ্-
বভবতেক সবহংসতা ববষয়ক কম্সকত্সা

অস্পটি বেোগোদেোগ এ�ং স্বল্প েষেতো ভুল 
তথ্য, অঝ�শ্োস এ�ং ষেমতোর ত�ষম্য ততঝর 
করদত পোদর

কক্সবািার যিলায়,  চাঁটগাঁইয়া ভাষাভাষীরা মানববক 
কম্সী এবং শরণাে্সীবদর মবধ্ প্ধান মধ্স্তাকারী। 
তবুও সাধারণভাবব এই মধ্স্তাকারীবদর মানববক 
কম্সী এবং শরণাে্সীরা যে ববষয়গুবল সম্পবক্স সাধারণত 
আবলাচনা করবত চান যস ববষবয় জ্ঞান এবং 
অবভজ্ঞতার অভাব রবয়বে। ভাষায় সীবমত সষেমতা 
এবং সাধারণভাবব সাংস্বৃতক সূক্ষ্ম তারতম্ সম্পবক্স 
সবচতনতার অভাববর সাবে এবট বমবলত হওয়ার 
কারবণ প্ায়শই ভুল বা অসম্পণূ্স তে্ আদান-প্দান 
ঘটবত যদখা োয়।
 
ফলস্রূে, মানববক কম্সী এবং শরণাে্সীরা 
মধ্স্তাকারীবদর যদয়া তে্ সম্পবক্স সবদিগ্ধ 
োবকন। এই দষেতার অভাববর কারবণই যরাবহঙ্া 
এবং চাঁটগাঁইয়া ভাষা ও তার োশাোবশ চাঁটগাঁইয়া 
এবং বাংলার মবধ্ বমল, োে্সক্ এবং োরস্পবরক 
যবাধগম্তা সম্পবক্স েরস্পরবববরাধী তে্ ববরািমান। 
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"েঝেও বেোভোষীরো কোদজ আদসন, 
তোরপদরও আমোর মদন হয় আঝম 
বরোঝহঙ্ো �লদত পোরদল ভোদলো 
হত...সঝঠকতো েোচোইদয়র বকোদনো 
ঝনঝে্টি পদ্ধঝত বনই, ঝকনু্ বেদহতু 
আমরো বরোঝহঙ্ো ভোষো �ঝুদত পোঝর 
তোই আমরো সঝঠকতো েোচোই কঝর 
এ�ং তোদের সঝঠকভোদ� ভোষোন্র 
করোর ঝনদে্শনো ঝেই।"
- একিন বাংলাভাষী মবহলা বেবন যেৌন এবং বলঙ্-
বভবতেক সবহংসতা ববষয়ক কম্সকত্সা

কম্সসূচী েবরকল্পনা, সংস্ান সংগ্রহ এবং বাস্বায়বনর 
যষেবরে ভাষা ও সংস্বৃতবক আরও েদ্ধবতগতভাবব 
ববববচনা করার মাধ্বম মানববক সংস্াগুবল এই ষেমতার 
ববষম্ দূর  করবত োবর। এবট করার িন্ সুস্পষ্ট 
বাত্সা রচনা, প্বশবষেত ও সহায়তাপ্াতি মধ্স্তাকারী, 
সবঠক ভাষার দষেতা সম্পন্ন কম্সী এবং যোগাবোগ উন্নত 
করার  িন্ সংগবঠত যসবাগুবল প্বয়ািন। এগুবল যসবা 
গ্রহীতাবদর চাবহদার প্বত সহানুভূবতশীল ভাষা-সবচতন 
মানববক যসবার উোদান।  

মোনঝ�ক সহোয়তো কম্ীদের �োস্তুচু্যত 
মোনুষদের ভোষো এ�ং সোষেরতো সম্পদক ্
ভুল ধোরণো রদয়দছ �দল মদন হয়

উেবর যে সমস্া বনবয় আবলাচনা করা হবয়বে তার 
কারণ আংবশকভাবব মবন হয় শরণাে্সীরা যে েবরমাবণ 
যোগাবোগ সংক্রান্ সমস্ার সম্মখুীন হন যসই সম্পবক্স 
মানববক সহায়তা কবমউবনবটর মবধ্ সবচতনতার 
অভাব। েবদও মানববক কম্সীরা সহায়তার কাবি 
যোগাবোগ এবং ভাষার গুরুত্ববক স্ীকৃবত যদন, তবুও 
ভাষাগত প্বতবন্কতা সম্পবক্স তাবদর ধারণা এখনও 
ক্াম্পগুবলর বাস্বতার সাবে যমবল না। 

বরোঝহঙ্ো জনদগোষ্ীর ভোষো ও সোষেরতো সম্পদক্ ঝ�ঝভন্ন 
ভুল ধোরণো মোনঝ�ক সহোয়তোয় বেোগোদেোগদক �্যোহত 
করদছ:

• সাষেরতার হার মানববক কম্সীরা ো ধারণা 
কবরন তার যচবয় অবনক কম তাই যমৌবখক 
যোগাবোগ অত্ন্ গুরুত্বেণূ্স।

• মানববক সহায়তা কম্সীরা ো মবন কবরন, 
কে ্ে বাংলা এবং চাঁটগাঁইয়া ভাষায় তাবদর 
জ্ঞান তার যেবকও কম, সুতরাং যরাবহঙ্া 
ভাষায় যোগাবোগ করা অত্ন্ গুরুত্বেণূ্স। 
এবট বববশষত স্ল্পবশবষেত ও অবশবষেত, 
নবাগত শরণাে্সী এবং মবহলাবদর মবধ্ 
বববশষভাবব প্তীয়মান। 

এই ভুল ধারনা যকবল মানববক কম্সীবদর যেবক 
শরণাে্সীবদর কাবে তে্ প্বাবহর কাে্সকাবরতাবকই 
প্ভাববত কবর না। এগুবল িনবগাষ্ীর মানুষ মানববক 
কম্সীবদর যে মতামত িানান তাবকও প্ভাববত কবর।

কক্সবািার যিলার মানববক সহায়তা কম্সীবদর মবধ্ 
েবরচাবলত আমাবদর একবট অনলাইন সমীষোয় 
মানববক যোগাবোবগর প্কৃত অবস্া তুবল ধবর7। 
কুতুোলং-বালখুালী এক্সে্ানশন সাইবট আমরা যরাবহঙ্া 
শরণাে্সীবদর মবধ্ যে খানা িবরে চাবলবয়বেলাম তার 
ফলাফবলর সাবে এই সমীষোর ফলাফবলর তুলনা করবল 
ক্াম্পগুবলবত ভাষা সম্পবক্স মানববক সহায়তা কম্সীবদর 
ধারণা এবং বাস্বতার মবধ্ একবট ব্বধান যদখা োয়। 

7  কক্সবািার যিলায় যরাবহঙ্া সঙ্বট সাড়াদানকারী যেবকাবনা 
সংস্ার িন্ যেবকাবনা স্বর কম্সরত িাতীয় বা আন্ি্সাবতক 
কম্সীরা "মানববক কম্সী"-র অন্ভু্সক্ত। অনলাইন সমীষোবট 
ইংবরবি এবং বাংলায় যশয়ার করা হবয়বেল। েদ্ধবত এবং 
মলূ প্নোবলী সহ অনলাইন িবরে সম্পবক্সত ববস্াবরত তে্ 
িানবত, https://translatorswithoutborders.
org/wp-content/uploads/2019/09/Meth-
ods-and-limitations_Cross-Border.pdf. যদখনু।

http://https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2019/09/Methods-and-limitations_Cross-Border.pdf.
http://https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2019/09/Methods-and-limitations_Cross-Border.pdf.
http://https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2019/09/Methods-and-limitations_Cross-Border.pdf.
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ক্যোম্পগুঝলদত সোষেরতোর হোর মোনঝ�ক 
কম্ীরো েো ধোরণো কদরন তোর বচদয় কম

আমাবদর িবরবে যে মানববক সহায়তা কম্সীরা অংশ 
বনবয়বেন তাবদর যতইশ শতাংশ মবন কবরন যে 
তাবদর কাবে সাষেরতার স্র, কে্ ভাষা এবং ষেবতগ্রস্ 
িনবগাষ্ীর সাবে যোগাবোবগর িন্ অন্ান্ প্াসবঙ্ক 
ববষয় সম্পবক্স েে্সাতি তে্ যনই। েবদও আমাবদর 
িবরেবট প্বতবনবধত্বমূলক বেল না তবব এর যেবক 
সহায়তা কম্সকাণ্ড িবুড় আরও ববস্তৃ ব্বধাবনর ইবঙ্ত 
োওয়া োয়।

শরণাে্সী ক্াম্প এবং গ্রাবম সাষেরতার হাবরর ববষবয় 
িানবত চাইবলমানববক সহায়তা কম্সীরা সাধারণত 
৫০ শতাংবশর যববশ শরণাে্সী যরাবহঙ্া ভাষায় সাষের 
ববল অনুমান কবরবেন। এোড়াও তাবদর ববশ্াস যে 
৫০ শতাংবশর যববশ বময়ানমার ভাষায় ২৫ শতাংবশর 
যববশ শরণাে্সী বাংলা ভাষায় স্াষের। এই ফলাফলগুবল 
যরাবহঙ্াবদর মবধ্ সাষেরতা ও বশষোর স্র সম্পবক্স 
সবচতনতার অভাব তুবল ধবর। 

প্কৃতেবষে, বট.রবলিউ.বব-র শরণাে্সীবদর মবধ্ করা 
সমীষো অনুসাবর ৩৪ শতাংশ েবরবাবর সাষের সদস্ 
রবয়বে।8

8 এই সমীষোয় বট.রবলিউ.বব-র সাষেরতার মােকাবঠ বেল বনবদ্সষ্ট 
ভাষায় যলখার ষেমতার স্-মলূ্ায়ন। এবট বট.রবলিউ.বব-র 
অনলাইন সমীষোয় যে ভাষা ব্বহৃত হবয়বে তার যেবক বকেুটা 
বভন্ন ("আেনার মবত, কক্সবািার যিলার  ক্াবম্প বসবাসকারী 
কত শতাংশ যরাবহঙ্া শরণাে্সী বনম্নবলবখত বলবখত ভাষাগুবল 
বঝুবত োবরন?")

বশবষেত েবরবারগুবলার ৬২ শতাংশ ববলবেন যে তারা 
বময়ানমার ভাষায় সাষের, যরাবহঙ্া ভাষায় ৩৫ শতাংশ 
এবং রাখাইন ভাষায় বতন শতাংশ। যেবহতু যরাবহঙ্া 
যকানও প্বমত ভাষা নয় এবং রাখাইন ভাষাবতও 
প্বমতকরবণর  মান কম, যসবহতু এই ফলাফলগুবল 
আরও তদন্ কবর যদখা প্বয়ািন।9

শরণোথ্ীদের ভোষোগত েষেতো সম্পদক ্
মোনঝ�ক সহোয়তো কম্ীদের ভুল ধোরণো 
রদয়দছ 

অবনক মানববক সহায়তা কম্সীবদর মবধ্ই কে্ 
ভাষাগুবলর প্চলন এবং যসইসাবে যসগুবলর মবধ্  বমল 
এবং োে্সক্ সম্পবক্স ভুল ধারণা রবয়বে। 

আবশ শতাংশ মবন কবরন যে যরাবহঙ্া ভাষার সাবে 
চাঁটগাঁইয়া ভাষার প্চুর বমল রবয়বে এবং ৭৫ শতাংশ 
ববশ্াস কবরন যে যববশরভাগ যরাবহঙ্া শরণাে্সী এবট 
বঝুবত োবর। প্কৃতেবষে, েবদও দুবট ভাষার মবধ্ 
সম্পক্স ববদ্মান বকনু্ ২০১৭ সাল যেবক কক্সবািাবর 
পঝরচোঝলত বট.রবলিউ.বব-র গববষণায় যদখা যগবে যে 
যসগুবলবত অবনকগুবল গুরুত্বেণূ্স ধারনা প্কাবশর িন্ 
একই বা অনুরূে শব্দ ব্বহার করা হয় না।10

উভয় যপ্বষেবতই িবরেকৃত মানববক সহায়তা কম্সীবদর 
বাষবট্ট শতাংশ ববশ্াস কবরন যে যববশরভাগ শরণাে্সী 
বময়ানমার ভাষা যবাবঝন। আসবল বময়ানমার ভাষার 
সাবে যরাবহঙ্া ভাষার যকাবনা সম্পক্স যনই। বট.রবলিউ.
বব-র িবরবে অংশগ্রহণকারী শরণাে্সী েবরবাবরর মারে 
১৬ শতাংশ ববলবেন যে তারা বময়ানমার ভাষায় কো 
বলবত োবরন। 

9  েে্সববষেণ কবর িানা যগবে যে ক্াম্পগুবলবত কবমউবনবট-
চাবলত সু্লগুবলবত যবশ কবয়কবট বণ্সমালা ব্বহার কবর 
বশশুবদর যরাবহঙ্া ভাষায় বলখবত যশখাবনা হবছি।

10 https://translatorswithoutborders.org/rohing-
ya-refugee-crisis-response/
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সুইস যফরাবরল বরোট্সবমনট অফ ফবরন অ্াবফয়াস্স এবং ইউবক বরোট্সবমনট ফর ইনটারন্াশনাল যরবভলেবমনট 
এই প্কল্পবটবত অে্সায়ন কবরবে। এই প্বতববদবন প্কাবশত মতামতগুবল যকানওভাববই সুইস কনবফরাবরশবনর 
আনুষ্াবনক মতামতবক েকু্তরাি্ সরকাবরর সরকাবর নীবতগুবলবক প্বতফবলত কবর না। এই প্বতববদবন অন্ভু্সক্ত 
তবে্র যেবকাবনা ব্বহাবরর িন্ েকু্তরাি্ সরকার এবং সুইস কনবফরাবরশন যকাবনাভাবব দায়বদ্ধ নয়।

ট্ান্সবলটাস্স উইদাউট বর্সাস্স (বট.রবলিউ.বব) এমন একবট েবৃেবীর স্প্ন যদবখ যেখাবন ভাষা কখবনাই জ্ঞাবনর িন্ 
প্বতবন্ক হবয় দাঁড়াবব না। েকু্তরাষ্ট্র বভবতেক এই অলাভিনক সংস্াবট অন্ান্ অলাভিনক সংস্াগুবলবক ভাষা 
যেশাদারবদর সাবে েকু্ত করা, স্ানীয় ভাষায় অনুবাবদর ষেমতা গবড় যতালা এবং ভাষা সংক্রান্ বাধাগুবল প্বতবন্কতা 
সম্পবক্স সবচতনতা ববৃদ্ধর মাধ্বম মানুষবদর তাবদর বনবির ভাষায় গুরুত্বেণূ্স তে্ োওয়ার সুবোগ প্দান কবর। 
১৯৯৩ সাবল রোবন্স প্বতবষ্ত (ট্্াবরক্টরস স্ান্স রেবনটয়াস্স বহবসবব), বট.রবলিউ.বব প্বত বের িীবন রষোকারী এবং 
িীবন েবরবত্সনকারী তবে্র লষে লষে শব্দ অনুবাদ কবর। ২০১৩ সাবল বট.রবলিউ.বব প্েম সংকটকালীন রোণ অনুবাদ 
যসবা, ওয়ার্সস অব বরবলফ, বতবর কবরবেল ো যসই যেবক প্বতবের সংকবট সাড়া বদবয় আসবে।

এই ববষবয় আরও তবে্র িন্ বা বাংলাবদশ ও বময়ানমাবর বট.রবলিউ.বব কীভাবব যরাবহঙ্া সহায়তায় সাহাে্ করবে, 
তা িানবত আমাবদর ওবয়বসাইবট োন

bangladesh@translatorswithoutborders.org অেবা myanmar@translatorswithoutborders.org। 
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