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ভুল ব�োঝো�ঝুঝ + ভুল 
তথ্য = অঝ�শ্োস:
ভাষাগত বাধা যেভাবব মানববক সহায়তা যসবা গ্রহবের সুবোগ এবং উক্ত যসবার 
গুেগত মান হ্াস কবর এবং যরাবহঙ্া সম্প্রদাবয়র জন্য সামাবজক বাধাবক আরও 
বাব়িবয় যতাবে
প্রথম অংশ: আন্তঃসীমোন্ প্র�ণতো
বসপ্টেম্বর ২০১৯



2

ট্ান্সবেটস্স উইদাউট বর্সাস্স (বট.রবলিউ.বব) উদ্াবনী 
আন্তঃসীমান্ গববষো বনবয় বতন খবডের একবট 
প্রবতববদন এবং যসই সাবে ভাষাসংক্ান্ একবট 
বনবদ্সবিকা প্রকাি করবত যেবর আনবদিত। এই 
বসবরজবট বাংোবদবির কক্সবাজাবর এবং বময়ানমাবরর 
বসবতে-যত মানববক সহায়তা যসবা গ্রহে এবং 
জনবগাষ্ীর মধ্যকার সম্পবক্সর যষেবরে ভাষার ভূবমকা কী 
তা অনুসন্াবনর যেষ্া কবরবে।

• প্রথম অংশ। আন্তঃসীমোন্ প্র�ণতো: 
বাংোবদবির কক্সবাজার এবং বময়ানমাবরর 
বসবতে-যত ে্যাবেব্জং প্রবেতাসমূহ

• ঝবিতীয় অংশ।  কক্স�োজোর, �োংলোপ্েশ: 
ে্যাবে্জ, যপ্রষোেট ও প্রবয়াজন অনুোয়ী 
কম্সসূবে েবরকল্পনা এবং সুোবরিসহ 
বাংোবদি যেবক প্রাপ্ত ফোফেসমূহ

• ততৃীয় অংশ।  ঝসপ্তে, ঝময়োনমোর: ে্যাবে্জ, 
যপ্রষোেট ও প্রবয়াজন অনুোয়ী কম্সসূবে 
েবরকল্পনা এবং সুোবরিসহ বময়ানমার 
যেবক প্রাপ্ত ফোফেসমূহ  

যে সকে প্রবতষ্ান ও ব্যবক্ত এই গববষোয় সহায়তা 
কবরবেন বা অংিগ্রহে কবরবেন তাবদর প্রবত আমরা 
আন্বরকভাবব কৃতজ্ঞ।  

এই আন্তঃসীমান্ গববষোবট বময়ানমাবর ও বাংোবদবি 
বট.রবলিউ.বব-র একবট দে কতৃ্সক েবরোবেত ও রবেত 
হবয়বে। েূ়িান্ প্রবতববদন বসবরজ ততবরবত আরও 
অবনবক তাবদর মতামত এবং মূে্যবান মন্ব্য প্রদান 
কবর অবদান যরবখবেন।

পদ্ধঝত এ�ং অন্োন্ তথ্য

েদ্ধবত এবং সীমাবদ্ধতা সম্পবক্সত ববস্াবরত 
তে্য এখাবন োওয়া োবব https://
translatorswithoutborders.org/
wp-content/uploads/2019/09/Methods-
and-limitations_Cross-Border.pdf.

বাংোবদি ও বময়ানমাবর যরাবহঙ্া সংকবট সা়িাদাবনর 
ভাষাসমূহ সম্পবক্স ববস্াবরত তে্য এখাবন োওয়া 
োবব  https://translatorswithoutborders.
org/wp-content/uploads/2019/09/
Languages-in-the-Rohingya-response_
Cross-Border.pdf.

�্য�হোর

ভোষো এ�ং জোঝতগত নোমসমূহ:  আমরা েোক্বম 
বাংোবদি বা বময়ানমাবরর জাতীয় সরকার কতৃ্সক 
গহৃীত সরকাবর ভাষা বা জাবতগত নামসমূহ ব্যবহার 
কবরবে। উদাহরেস্বরূে, আমরা যবঙ্বে এর বদবে 
বাংো এবং বাম্সা এর বদবে বময়ানমার ব্যবহার 
কবরবে।
 
সরকাবরভাবব স্বীকৃত নয় এমন ভাষার যষেবরে আমরা 
আবমবরকান ইংবরবজবত ব্যবহৃত িব্দ বা সাষোৎকার 
প্রদানকারীগে বনজ েবরেয় বদবত যে িব্দ ব্যবহার 
করবত েেদি কবরন যসই িব্দ ব্যবহার কবরবে। যেমন, 
যরাবহঙ্া।
 
ভোষো �্য�হোরকোরী: ‘ইংবরবজ ভাষী’, ‘বময়ানমার ভাষী’, 
‘রাখাইন ভাষী’ এবং ‘যরাবহঙ্া ভাষী’  িব্দগুবো দ্ারা 
এমন ব্যবক্তবক বুঝায় বেবন উক্ত ভাষায় কো বেবত 
সববেবয় স্বাচ্ছদি্য যবাধ কবরন।
 
এর অে্স এই নয় যে, ভাষাবট উক্ত ব্যবক্তর মাতভৃাষা বা 
তাবদর জাবতসতোর সাবে উক্ত ভাষা অবধাবরতভাবব 
সংেকু্ত। যেমন, একজন রাখাইন ভাষী জাবতগতভাবব 
যরাবহঙ্া হবত োবরন। 

ঝতন খপ্ডের একঝি প্রঝতপ্�েন
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“আমরো  �ঝল [কোপ্লো 
ভোষোয় কথো �ঝল] ...বে ভোষোগুপ্লো 
বতমন শঝতিশোলী নয় বসই 
ভোষোগুপ্লোপ্ক আমরো এই নোপ্ম 
ডোঝক। আমোপ্ের ভোষোও এরকম 
একঝি ভোষো।” 
- ২৫ যেবক ৪৯ এর মবধ্য বয়স্ক একজন যরাবহঙ্া 
েরুুষ  

নাগবরক বহবসবব বনবজবদর আইনগত মে্সাদা ও স্বীকৃবত 
না োকা যেবক স্পষ্ যে, যরাবহঙ্ারা বময়ানমাবরর 
প্রাবন্ক জনবগাষ্ী। বাংোবদবির সীমান্ অঞ্চবেও 
িরোে্সী বহবসবব তাবদর  আইনগত মে্সাদা ও স্বীকৃবত 
না োকায় তারা েবুরােবুরভাবব সমাবজ অংিগ্রহে 
করবত োবর না। 

এর ফোফেসমূবহর একবট হবো অন্যান্য ভাষা যেমন 
বময়ানমার বা বাংো যিখার যষেবরে তাবদর সুবোগ কবম 
োওয়া। এবত ভাষার কারবে তারা ববঞ্চত হবচ্ছ।

উভয় যদবিই একভাষাভাষী যরাবহঙ্ারা অবন্যর সাহাে্য 
ো়িা তে্য প্রাবপ্ত, বনজ প্রবয়াজন বা ইচ্ছা জানাবনা বা 
বসদ্ধান্-প্রবেতাবদর সাবে অংিগ্রহে করবত অষেম। যে 
যগাষ্ীগুবোর অবধকাংি মানুষই একভাষাভাষী, তারা 
আরও নানাভাবব সুববধাববঞ্চত। এই ভাষাবনভ্সরতা 
তাবদর ষেমতা ও সষেমতার তুেনামুেক অভাববক 
আরও বাব়িবয় যদয়।
 
যজারেবূ্সক বাস্তুেু্যবতর কারবে সহবোবগতা প্রাবপ্তর জন্য 
যরাবহঙ্াবদর বনজ সম্প্রদাবয়র বাইবর অন্য সম্প্রদাবয়র 
উের বনভ্সরিীেতা যবব়িবে। একারবে, অন্যান্য ভাষা 
ও সংস্কবৃতর সাবে যোগাবোগ করা তাবদর জন্য আরও 
প্রবয়াজনীয় হবয় উবেবে। মধ্যস্থতাকারীবদর ভূবমকা 
অবধক গুরুত্বেেূ্স হবয় ওোর সাবে সাবে একভাষাভাষী 
ব্যবক্তবদর জন্য ববঞ্চত হওয়ার ঝুঁবক আরও ববৃদ্ধ 
যেবয়বে। 

ঝন�্োহী সোর-সংপ্ষেপ

এবষেবরে গ্রহীতা-যকব্রিক ও ন্যায়সঙ্ত যসবা প্রদান 
এবং জবাববদবহতামূেক মানববক সহায়তা কাবে্সর 
অন্যতম মূে উোদান হবো কাে্সকর বদ্মুখী যোগাবোগ। 
উভয় যদবি মানববক প্রবয়াজবন সা়িাদাবনর যষেবরে 
এই ভাষাগতভাবব বববেরে যপ্রষোেবট, বববভন্ন সংস্থাবক 
সবেকভাবব যোগাবোগ স্থােবনর জন্য সংগ্রাম করবত 
হয়। এর ফোফে হবো মানসম্মত যসবা প্রাবপ্তর 
েবরমাে হ্াস, ববঞ্চত হওয়ার েবরমাে ববৃদ্ধ এবং বববভন্ন 
সম্প্রদাবয়র মবধ্য সম্পক্স উন্নয়বনর সুবোগ হারাবনা।

কম্সীবদর ভাষাগত সষেমতা, সাংস্কবৃতক সবেতনতা 
এবং ভাষান্বরর মূেনীবত সম্পবক্স জ্ঞান ববৃদ্ধ করার 
মাধ্যবম মানববক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাগুবো 
যোগাবোবগর কাে্সকাবরতা উন্নত করবত োবর। 

মূেত, যপ্রাগ্রাম বরজাইন, বরবসাবস্সং এবং বাস্বায়বনর 
প্রবতবট বদক ভাষা এবং সাংস্কবৃতক সবেতনতা যেবক 
হবত হবব। এভাববই আমরা বনবচিত করবত োবর োবত 
ববঞ্চত যরাবহঙ্ারা তাবদর সামবন যে ববকল্পগুবে আবে 
তা বুঝবত োরবে, বনবজবদর প্রবয়াজন ও ইচ্ছার কো 
জানাবত োরবে এবং প্রবতববিী সম্প্রদায়গুবোর সাবে 
ভাবো সম্পক্স ততবর করবত োরবে।
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সুপোঝরশসমুহ

মানববক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাগুবো বকভাবব 
আরও কাে্সকরভাবব ষেবতগ্রস্ জনবগাষ্ীর সাবে 
যোগাবোগ করবত োবর যস সম্পবক্সত উোয়গুবো এই 
মূে্যায়বন তুবে ধরা হবয়বে।

১. সরল ভোষো �্য�হোপ্রর নীঝত �্য�হোর করুন    
তে্য, বিষো এবং যোগাবোবগর বববভন্ন সামগ্রী 
বববিষ কবর যেগুবো যরাবহঙ্া সম্প্রদাবয়র উবদেি্য 
রবেত তা সরে ভাষায় রেনা করুন। যকাবনা ববষয় 
বা ধারনা ব্যাখ্যা করার জন্য েবরবেত িব্দ ও স্পষ্ 
বাক্য ব্যবহার করুন। োবরভাবষক িব্দ এবং যেসব 
িব্দ সাধারেভাবব ব্যবহৃত হয় না যস ধরবনর িব্দ 
ব্যবহার করা যেবক ববরত োকুন অেবা ব্যবহার 
করবে িব্দগুবো ব্যাখ্যা করুন। বনবচিত করুন যে, 
ববষয়বস্তু মাে-েে্সাবয় েরীবষেত, োবদর উবদেবি্য 
রবেত তাবদর উেবোগী এবং সম্প্রদাবয়র বববভন্ন 
সমস্যা তুবে ধরবে। (সরে ভাষা ব্যবহাবরর নীবত 
সম্পবক্সত সংবষেপ্ত বববরে যেবত এখাবন যদখনু 
https://translatorswithoutborders.
org/wp-content/uploads/2019/09/
Basic-plain-language-principles-for-
humanitarians.pdf.) 

২.  বেোভোষী এ�ং মোঠকম্ীপ্ের ভোষো ও সোংসৃ্ঝতক 
েষেতো �োড়োপ্ত তোপ্ের আনুষ্োঝনক প্রঝশষেপ্ণর 
জন্ ঝ�ঝনপ্য়োগ করুন                      

      কম্সী বনবয়াবগর সময় যরাবহঙ্া ভাষার দষেতা 
মূে্যায়ন করুন এবং যরাবহঙ্া কম্সী এবং 
যস্বচ্ছাবসবকবদর সম্প্রদায়বক সম্পকৃ্তকরবের কাবজ 
েকু্ত করুন। প্রবিষেে ও সহায়তা কম্সসূেীসমূহ 
যদাভাষী ও মােকম্সীবদর সষেমতা ববৃদ্ধ করবত 
োবর, যেমন স্বাস্থ্যবষেবরে কম্সরত যদাভাষীবদর 
প্রবয়াজনীয় জবটে েবরভাষা সম্পবক্স ধারনা ববৃদ্ধ। 
এবষেবরে বববভন্ন সর্জাম যেমন (ঝি.ডঝলিউ.ঝ�-র 
ততঝরকৃত মোনঝ�ক সহোয়তো প্রেোন সম্পঝক্ত 
�হুভোঝষক শব্দপ্কোষ �্য�হোর করো বেপ্ত পোপ্র। 
https://translatorswithoutborders.
org/updated-twb-glossary-for-
bangladesh-includes-gender-
disability-and-inclusion/)              
যরাবহঙ্া কম্সী, যস্বচ্ছাবসবক এবং অন্যান্য 
যপ্রষোেট যেবক আগত কম্সী ও যস্বচ্ছাবসবকবদর 
মবধ্য োরস্পাবরক সহবোবগতার মাধ্যবম কাজ 
করাবক উৎসাবহত করার মাধ্যবম মানববক 

সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাগুবো আন্তঃসাংস্কবৃতক 
যোগাবোবগর দষেতা োেন করবত োবর।  
 

৩.  জঝিল �োত্োগুপ্লো ব�োঝো েোয় ঝক নো তো পরীষেো 
করুন 
যকান বাত্সাবট সববেবয় ভাবোভাবব যবাঝা োয়, 
ো বুঝাবত োওয়া হবচ্ছ তা বুঝাবত োবর এবং 
োবদর উবদেবি্য বাত্সাবট প্রদান করা হবচ্ছ যসবট 
তাবদর উেবোগী বক না তা যবাঝার জন্য বাত্সা 
ব্যাংক ততবর করুন এবং বাত্সা ব্যাংকবট োোই 
করুন। েখনই সম্ভব, সম্প্রদাবয়র সদস্যবদর বনবয় 
একসাবে বাত্সাগুবো ততবর করুন বা বাত্সাগুবো 
েনুরায় ততবর করুন। এবট অগ্রগবত বুঝবত 
সাহাে্য করবব, এো়িা স্পষ্ বাত্সা প্রদাবনর গুরুত্ব 
সম্পবক্স সবেতনতা ববৃদ্ধ করবতও সাহাে্য করবব। 
সবব্সােবর, সমবয়র সাবে সাবে এবট মানববক 
সহায়তা প্রদাবনর যষেবরে যোগাবোগ েদ্ধবতর 
কাে্সকাবরতা ববৃদ্ধ করবব।

৪. েোরো বস�ো গ্রহণ করপ্েন তোপ্ের প্রঝত 
সহোনুভূঝতশীলতো প্রেশ্ন এ�ং তোপ্ের প্রপ্য়োজন 
�ঝুপ্ত পোরোর মোনঝসকতোপ্ক উৎসোঝহত করুন ও 
সহোয়তো করুন  
োরা যসবা প্রদান করবেন তাবদর ভাষা ও 
সাংস্কবৃতক সবেতনতা ববষবয় প্রবিষেে বদন এবং 
বুবঝবয় বেনু। যোগাবোবগর জন্য েে্সাপ্ত সময় 
বরাদে কবর, এমনভাবব কাে্সক্ম েবরকল্পনা করুন 
োবত তারা এই বিষো প্রবয়াগ করবত োবরন। 
অে্সাৎ, উদাহরেস্বরূে স্বাস্থ্য বলিবনকগুবেবত 
বববভন্ন সংস্থা এমনভাবব েবরকল্পনা করবব োবত 
রাক্তাররা যরাগীবদর, বববিষত নতুন যরাগীবদর, 
যববি সময় বদবত োবরন। একবট অপ্রবমত ভাষায় 
ভাষান্র করার যষেবরে কবয়ক বমবনট যববি সময় 
োগা স্বাভাববক। ভাষান্র করবত হবব এরকম যে 
যকাবনা সভা বা সমাবববির জন্য, যেমন যফাকাস 
দে আবোেনা, সাধারেত েতটুকু সময় রাখবত 
হয় তার যেবক কমেবষে বদ্গুে সময় রাখার 
েবরকল্পনা রাখনু। যরাবহঙ্া জনবগাষ্ীর সাবে 
কোবাত্সা বা যে যকাবনা ধরবনর সম্পকৃ্ততার যষেবরে 
েতটা সম্ভব তা়িাহু়িা না করার যেষ্া করুন: এবট 
তাৎষেবেকভাবব অভদ্রতা এবং অসন্ানজনক ববে 
বববববেত 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/updated-twb-glossary-for-bangladesh-includes-gender-disability-and-inclusion/ 
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৫. বরোঝহঙ্ো ও ঝনপ্ে্শনো প্রেোপ্নর অন্োন্ ভোষোর 
মপ্্্য (রোখোইন রোপ্জ্য ঝময়োনমোর, কক্স�োজোপ্র 
ঝময়োনমোর ও ইংপ্রঝজ) একঝি সংপ্েোগকোরী 
বকৌশল প্রণয়ন করুন       
বিষোবষেবরে যরাবহঙ্া ভাষার ব্যবহার সম্প্রসাবরত 
করা হবে, অবতবরক্ত ভাষা যিখার োিাোবি 
বিষোক্বমর সকে স্বর বিশুবদর যিখার যষেবরে 
উন্নবত হবব। এবট বববিষ কবর সুববধাববঞ্চত বিশু 
যেমন- যমবয়, প্রবতবন্ী বিশু এবং োরা দীর্সবদন 
ে়িাবেখা যেবক দূবর বেে তাবদর জন্য গুরুত্বেেূ্স। 
এখন যেবক বিষোদান ও বিষোগ্রহে, বিষেকবদর 
প্রবিষেে, েবরোেনা ও মূে্যায়বনর যষেবরে যরাবহঙ্া 
ভাষা ব্যবহাবরর জন্য িবক্তিােী বদকবনবদ্সিনা 
প্রদান করুন। বময়ানমার ভাষাবক বদ্তীয় ভাষা 
বহবসবব যিখাবনার একবট েদ্ধবত ততবর করা এবং 
বিষোে্সীরা অবধকতর আত্বববশ্াসী হওয়ার সাবে 
সাবে ক্মান্ববয় এবটবক বিষোদাবনর ভাষা বহবসবব 
ব্যবহার করার কো ববববেনা করুন। দীর্সবময়াদী 
কাে্সক্ম বহবসবব, যরাবহঙ্া ভাষাবক বিষোদাবনর 
ভাষা বহবসবব প্রবমতকরবের সম্ভাব্যতা োোইবয়র 
েবষে্য যরাবহঙ্া সম্প্রদাবয়র সাবে কাজ করুন।

৬. সোমোঝজক সংহঝত বজোরেোর কপ্র এমন কম্সূচী 
প্রণয়ন করুন েো ভোষোর কোরপ্ণ সুঝ�্ো�ঝচিত 
হওয়োপ্ক লোলন নো কপ্র তো েূর করপ্�
যকবে যরাবহঙ্াভাষী জনবগাষ্ী এবং তাবদর 
োিাোবি অন্যান্য যগাষ্ীর জন্য সামাবজক সংহবত 
এবং িাবন্বনম্সাে কম্সসূবের েবরকল্পনা করুন। 
এই কম্সসূেীগুবোবত কাে্সক্ম েবরকল্পনা, কম্সী 
বনবয়াগ ও তাবদর প্রবিষেে যেবক শুরু কবর 
যোগাবোগ েে্সন্ সববকেু অন্ভু্সক্ত োকা উবেত। 
সামাবজক যগাষ্ীগুবোবক তাবদর েেবদির নাবম 
উবলেখ করার মাধ্যবম বববভন্ন সম্প্রদাবয়র মবধ্য 
োরস্পবরক সম্মানববাধ ততবর করুন এবং এবক 
উৎসাবহত করুন। যেমন, যরাবহঙ্াবদর যরাবহঙ্া 
রাকুন। বববভন্ন সম্প্রদাবয়র মবধ্য োরস্পবরক 
যবাঝাে়িাবক উৎসাবহত করার জন্য  ভাষাগত 
মধ্যস্থতাকারীবদর ভূবমকা এবং বেঙ্-বভবতেক 
সবহংসতার মবতা সমস্যা ো সকবের জন্য 
প্রবোজ্য তা বনবয় শুরু করুন।

একজন সঞ্চােক এবং একজন যরাবহঙ্াভাষী যদাভাষী কতৃ্সক বসবতে-র গ্রামাঞ্চবের ক ্োম্প ও গ্রামগুবোবত কম ববয়সী 
যমবয়বদর সাবে যফাকাস গ্রুে আবোেনা েবরোেনা

এএএএ এএএএএএএ এএএ এএএএ 
এএএএএএএএএএএএএ এএএএএএএ এএএএএএ 
এএএএএএ-এ এএএএএএএএএএএএ এএএএএএএ 
এ এএএএএএএএএএএএ এএ এএএএএ এএএএএএএ 
এএএএ এএএএএএ এএএএএ এএএএএএএ 
এএএএএএএএ
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ভোষোগত �ো্োর কোরপ্ণ 
মোনসম্পন্ন বস�ো প্রোঝতির সুপ্েোগ 
কপ্ম েোয়  
যে সকে যরাবহঙ্াভাষী অন্য ভাষায় কো বেবত 
োবরন না তারা এই অসহায়বত্বর কারবে তে্য না 
োওয়ার এবং যসবা ও মানসম্মত যসবা প্রাবপ্তর 
যষেবরে ববঞ্চত হওয়ার ঝুঁবকবত োবকন। যরাবহঙ্া 
জনবগাষ্ীর অবধকাংিই এরকম একভাষাভাষী। 
তাবদর যববিরভাগই গ্রাম যেবক এবসবেন, মবহো 
এবং কক্সবাজাবর নতুন আগত িরোে্সী োরা প্রধানত 
বনরষের বা স্বল্প বিবষেত মানুষ।

উভয় যষেবরে, যে সকে যরাবহঙ্াভাষী অন্য যকাবনা 
ভাষায় কো বেবত োবরন না তারা তাবদর ওের 
বনভ্সর কবরন োরা অন্য ভাষায় কো বেবত োবরন। 
এর ফবে ব্যবক্তর ষেমতা কবম োয় এবং উক্ত ব্যবক্তর  
মানসম্মত যসবা প্রাবপ্তর সষেমতার যষেবরে মধ্যস্থতাকারী 
ব্যবক্তর ভূবমকা মুখ্য হবয় েব়ি। আমাবদর মূে্যায়বন 
যদখা যগবে যে, সাধারেভাবব মানববক সহায়তা 
প্রদানকারী সংস্থাগুবে তাবদর কম্সী ও যস্বচ্ছাবসবকবদর 
কাে্সকরভাবব এই ভূবমকা োেন করার জন্য প্রবয়াজনীয় 
দষেতা, প্রবিষেে ও সহায়তার বনচিয়তা যদয় না।

ভোষোগত �ো্োর কোরপ্ণ মোনসম্মত 
স্োস্্যপ্স�ো প্রোঝতি ঝ�ঝনিত হয়।  

গববষোবটবত মানববক সহায়তা বহবসবব স্বাস্থ্য যসবা 
প্রদাবনর যষেবরে যোগাবোবগর প্রেবেত সমস্যাগুবে 
বেবনিত করা হবয়বে। এবত কাে্সকাবরতা এবং আস্থা 
কবম োয়, এবং যিষ েে্সন্ যসবা প্রাবপ্ত কবম োয়।

ভোষো এ�ং স্োষেরতোর সীমো�দ্ধতোর কোরপ্ণ তথ্য 
পপু্রোপঝুর �ঝুপ্ত পোপ্র নো। বাংোবদবি জবরেকৃত 
িরোে্সীবদর মবধ্য ২০ িতাংবিরও যববি মবন কবরন 
যে তাবদর কাবে স্বাস্থ্য ববষবয় ভাবো বসদ্ধান্ যনওয়ার 
জন্য েে্সাপ্ত তে্য যনই। সংখ্যাের ুহওয়ার সাবে সাবে 
বিষোর অভাবব এরা সুববধাববঞ্চত, োর মবধ্য রবয়বে: 
প্রধানত মবহো, মায়ানমার ভাষায় কো ববে না এমন 
যগাষ্ী এবং যকাবনা বিবষেত সদস্য যনই এমন েবরবার। 
যমাট িরোে্সীবদর মবধ্য এরকম মানুবষর সংখ্যা হবব 
প্রায় ২,০০,০০০ জন।

কক্সবাজাবরর জবরেকৃত ববেেু িরোে্সী জনবগাষ্ী 
মানববক সহায়তা বহবসবব প্রদতে স্বাস্থ্য যসবা গ্রহে 
করবেন, তবব অবনবকই জাবনবয়বেন যে যসবা প্রাবপ্তর 
যষেবরে যোগাবোবগর সমস্যা রবয়বে। তারা জাবনবয়বেন 
যে, বববিষ কবর রাক্তার এবং ওষধু ববতরেকারীবদর 
কো বুঝবত োরা কবেন হবয় োবক। িরোে্সীবদর 
মবধ্য োরা স্বাস্থ্যবসবা প্রদানকারীবদর কাবে বগবয়বেন, 
তাবদর িতকরা ২৯ ভাগ মবন কবরন যে তাবদর 
সব প্রবনের উতের যদয়া হয় বন এবং তারা স্বাস্থ্যবসবা 
প্রদানকারীবদর সব কো বুঝবত োবরন বন। িতকরা 
েয়বরেি ভাগ মবন কবরন যে তাবদর ভুে ওষধু যদয়া 
হবয়বেে। কম্সীবদর সাবে ভাষাগত বাধা, কম্সীবদর 
অবেিাদার আেরে এবং যদাভাষী উেবস্থত না োকা বা 
যদাভাষীবদর প্রবত আস্থাহীনতার কারবে এবট রবট।

"ডোতিোররো �প্লন বে েঝে আপনোরো ভোষো �ঝুপ্ত নো পোপ্রন তোহপ্ল আপনোপ্ের 
এখোপ্ন আসোর েরকোর বনই"। 

- কক্সবাজার, বাংোবদবি আগত ১৫ যেবক ২৪ বেবরর মবধ্য বয়স এমন একজন যরাবহঙ্া েরুুষ।



7

ঝ�প্শষত বস�ো প্রেোনকোরী েঝে পরুুষ হন তোহপ্ল 
মঝহলো এ�ং বমপ্য়রো শরীপ্রর ঝ�ঝভন্ন অংশ ব�োঝোপ্ত 
প্রকৃত শব্দ �্য�হোর নো কপ্র অন্ শব্দ �্য�হোর কপ্রন, 
বেমন "স্তন" ব�োঝোপ্ত তোরো "�কু" শব্দঝি �্য�হোর 
কপ্রন। 
মধ্যস্থতাকারীরা, োরা সাধারেত রাখাইন- বা 
োঁটগাইয়াভাষী কবমউবনবট স্বাস্থ্য যস্বচ্ছাবসবী, প্রায়ই 
এই ব্যবহার বুঝবত োবরন না এবং আষেবরকভাবব 
ভাষান্র কবরন। োর ফবে, স্বাস্থ্য যসবা প্রদানকারী 
রাক্তারগে গুরুত্বেেূ্স তে্য বুঝবত না যেবর 
সবেকভাবব েরীষো-বনরীষো করবত োবরন না এবং 
সবেক যরাগবনে্সবয় ব্যে্স হন। সাংস্কবৃতক ও ভাষাগত 
সবেতনতা ববষবয় েবদ বববিষভাবব প্রবিষেে ও 
বনবদ্সিনা প্রদান করা হয় তাহবে এই ধরবনর ভুে 
যবাঝাবুবঝ উবলেখবোগ্য হাবর কমবত োবর।

কঝমউঝনঝি বহলথ ভলোঝ্িয়োর এ�ং ডোতিোররো ভোষোন্র 
ও সোংসৃ্ঝতক বেোগোপ্েোপ্গর বষেপ্রে অনুসরণীয় আেশ ্
�্য�হোরগুপ্লো বশপ্খন নো, ঝকনু্ এগুপ্লো বশখোর মো্্যপ্ম 
ডোতিোর ও বরোগীপ্ের মপ্্্য বেোগোপ্েোপ্গর উন্নঝত 
ঘপ্ি। অনুসরেীয় উৎকৃষ্ আেরেসমূহ মধ্যস্থতাকারীর 
উের (এবষেবরে কবমউবনবট যহেে ভোব্টয়াবরর 
উের) বনভ্সর কবর ো কবোেকেনরত ব্যবক্তবদরবক 
সরাসবর সম্পকৃ্ত করবত সাহাে্য কবর। মধ্যস্থতাকারী 
কোবাত্সা সম্পেূ্সরূবে এবং উভয় েবষের কাবে সরাসবর 
ভাষান্র কবরন এবং োবত সাংস্কবৃতক বভন্নতাগুবো 
বুঝবত োরার মাধ্যবম যোগাবোগ সহজ হয় যসজন্য 
প্রবয়াজনানুসাবর অবতবরক্ত তে্য সরবরাহ কবরন। এবত 
যরাগী এবং বেবকৎসক আরও ভাবোভাবব সববকেু বনবয় 
কোবাত্সা বেবত োবরন, োর ফবে প্রকৃত অবে্স এবক 
অেরবক যবাঝা সম্ভব হয় এবং োরস্পবরক আস্থার 
সম্ভাবনা বাব়ি।

বত্সমাবন ব্যবস্থায়, যহেে ভোব্টয়াররা যরাগী ও 
বেবকৎসবকর সাবে এককভাবব কো ববেন এবং সব 
তে্য উভবয়র কাবে প্রকাি কবরন না। এবত কবর যকান্ 
তে্য অের েষেবক যদয়া হবব তার ওের তাবদর এক 
ধরবনর বনয়ন্ত্রে যেবক োয়, ো যরাগীবক বকেুটা অসহায় 
কবর যতাবে। বকেু যরাগী ও বেবকৎসক বট.রবলিউ,বব-যক 
ববেবে যে, যহেে ভোব্টয়াররা যে সব তে্য ভাষান্র 
কবরন তারা সবসময়  তা ববশ্াস কবরন না। যরাগী ও 
বেবকৎসকবদর মধ্যকার সরাসবর কোবাত্সার উেবর 
বনবদ্সিনা ও প্রবিষেে প্রদান েবদ রীবত বহবসবব গ্রহে 
করা হয় তাহবে আস্থা ও কাে্সকাবরতা বা়িবত োবর।

“ডোতিোররো আমোপ্ের বেপ্খন 
ঝঠকই ঝকনু্ আমোপ্ের ঝক ্রপ্নর 
অসুখ হপ্য়প্ে �ো আমোপ্ের অ�স্ো 
বকমন বস সম্পপ্ক্ ঝকেু �প্লন 
নো, তোরো শু্ু ওষপু্্র নোম ঝলপ্খ 
বেন"। 
- বাংোবদবির কক্সবাজাবর নতুন কবর আগত ৫০ 
বেবরর অবধক বয়স্ক একজন যরাবহঙ্া েরুুষ 

“েখন আমোর জ্বর হয়, তখন 
আমোপ্ক বে ওষু্  বেয়ো হয়, 
ডোয়ঝরয়ো হপ্লও আমোপ্ক ওই 
একই ওষু্  [প্যোরোঝসিোমল] বেয়ো 
হয়। বকন? ” 
- বময়ানমাবরর বসবতে-যত বাসকারী ৫০ বেবরর 
অবধক বয়স্ক একজন যরাবহঙ্া েরুুষ

মোনঝ�ক সহোয়তো ঝহপ্সপ্� স্োস্্যপ্স�ো প্রেোপ্নর বষেপ্রে 
পঝরকল্পনো ও প্রোপ্যতোর পোশোপোঝশ সময়োল্পতোর 
কোরপ্ণ সোংসৃ্ঝতক ও ভোষোগত ঝেপ্কর প্রঝত 
সহোনুভূঝতশীল হওয়ো এ�ং বরোগীপ্ের প্রপ্য়োজনোনুসোপ্র 
বস�ো প্রেোন করো েোয় নো। 
ভাবোভাবব যোগাবোবগর জন্য আরও যববি সময় 
প্রবয়াজন হয়।
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“ডোতিোরপ্ের সোপ্থ আমরো েপ্থষ্ট 
সময় পোই নো। েীঘ্ সময় অপ্পষেো 
করোর পপ্র পরোমপ্শ্র জন্ মোরে 
দুই �ো ঝতন ঝমঝনি সময় পোওয়ো 
েোয়।" 
- বময়ানমাবরর বসবতে-যত ৫০ বেবরর অবধক বয়স্ক 
একজন যরাবহঙ্া েরুুষ

প্রবতবন্ী ব্যবক্তরাও স্বাস্থ্যবসবা গ্রহবের যষেবরে অন্যান্য 
সমস্যার কো জাবনবয়বেন, এই সমস্যাগুবোর মবধ্য 
রবয়বে সামাবজক সহবোবগতার দিৃ্যমান বা অদিৃ্য 
রাটবত।

"েোরো বরোগীর তত্তো�্োয়ন কপ্রন 
ঝলিঝনকগুপ্লোপ্ত তোপ্ের পরোমশ্ 
প্রেোন করোর কপ্ষে ঢুকপ্ত বেয়ো 
হয় নো।" 
- বময়ানমাবরর বসবতে-যত বাসকারী একজন 
প্রবতবন্ী যরাবহঙ্া মবহো

ঝেক ঝনপ্ে্শ করোর জন্ আরও 
কোে্কর ঝচহ্ো�ঝল �্য�হোর করো 
প্রপ্য়োজন

স্বাস্থ্যবসবা প্রদান করার স্থান বনবদ্সি করার 
জন্য যেসব বেনি ব্যবহার করা হয় তা 
প্রায়ই ততটা কাে্সকর নয়। যসবাসংক্ান্ বা 
যসবাপ্রদান শুরু করার সময় সংক্ান্ তবে্যর 
োইবত সংস্থাগুবোর যোবগা এবং ট্যাগোইন 
যববি অংি জবু়ি দিৃ্যমান হয়। বসবতে এবং 
কক্সবাজাবরর ক্যাম্পগুবোবত ব্যবহৃত 
বেনিগুবোও ইংবরবজ এবং (বাংোবদবি) 
বাংোবত, এো়িা যোট অষেবর বময়ানমার 
ভাষায় অনুবাদ োবক। এ কারবে অসহায় 
মানুষজনবক স্বাস্থ্যবসবা যক্রিগুবোবত োওয়ার 
জন্য বহুভাষী যকানও ব্যবক্তর ওের বনভ্সর 
করবত হয়। এবষেবরে বেরেবেবে ব্যবহাবর সুফে 
োওয়া যেবত োবর, বকনু্ উক্ত সংস্কবৃতবত 
বেনিগুবোর যে বনবদ্সষ্ অে্স রবয়বে তা এবং 
দি্সকবদর েেদিও ববববেনায় বনবত হবব। 

বববিষ বকেু বেনি রবয়বে ইংবরবজ বা বময়ানমার 
ভাষায় যেগুবোর স্পষ্ অে্স রবয়বে বকনু্ 
যরাবহঙ্াবত এগুবোবক সবসময় একই অবে্স 
অনুবাদ করা হয় না। উদাহরেস্বরূে, একবট 
ববৃতের মধ্য বদবয় একবট যরখা েবে যগবে 
এই বেনিবট যেবক অবনক মানুষ যবাবঝন যে 
যকাবনাবকেু "অনুবমাবদত নয়"। আমরা যদখবত 
যেবরবে যে, বাংোবদবির যরাবহঙ্া সম্প্রদায় 
এবট বঝুবত োবরন না। এর েবরববত্স বেনিবট 
েবদ হয় োে রবের একবট হাবতর তােরু তবব  
যরাবহঙ্া জনগে উক্ত অে্স ববুঝ োবকন। 
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বেোগোপ্েোপ্গর প্রপ্য়োজনীয়তোপ্ক রেোণ বস�োয় 
রূপোন্র

েবচিমা বেবকৎসা েদ্ধবতর উের অববশ্াস এই 
সমস্যাগুবেবক আরও জবটে কবরবে, ো যরাবহঙ্া 
সম্প্রদাবয়র বেরােবরত ববশ্াসগুবের সাবে সাংরবষ্সক। 
এই ববশ্াসগুবেবক অসম্মান না কবর সুস্থ অনুিীেবনর 
প্রসার এবং আনুষ্াবনক স্বাস্থ্যবসবার উের আস্থা ততবরর 
জন্য প্রবয়াজন সাংস্কবৃতক সবেতনতা, উেেবধি এবং 
যসই সাবে যকৌিে। 

আমাবদর গববষো বেবে যে, যরাবহঙ্া যরাগীরা প্রায়িই 
স্বাস্থ্যবসবা বনবয় অসনু্ষ্ োবকন, অেে সাধারেত 
স্বাস্থ্যবসবা সরবরাহকারীবদর কাবে তারা তাবদর সমস্যা 
তুবে ধরবত োবরন না। ধারনা করা োয় সংস্কবৃত, 
বাস্বতাববাধ এবং অবধকার সম্পবক্স না জানা বমবেতভাবব 
এর জন্য দায়ী। বনবজবদর প্রবয়াজনগুবের কো না ববে 
মখু বাবঁেবয় েোর ওেরই সামাবজকভাবব যজার যদয়া 
হবচ্ছ, এর সাবে রবয়বে সমাবোেনা করার কারবে 
যসবাগুবে বাবতে হবয় যেবত োবর এরকম ভয়। যরাগীবদর 
প্রবয়াজন অনুোয়ী েত্ন এবং মানসম্মত স্বাস্থ্যবসবা প্রাবপ্তর 
অবধকার সম্পবক্সও কারও ধারনা যনই।

“বকউ আমোপ্ের এইসকল �ো্ো 
[ভোষোগত] েূর করোর �্যোপোপ্র 
সোহোে্য কপ্র নো, আর আমরোও 
জোঝন নো ঝকভোপ্� অঝভপ্েোগ 
কর�। এ�ং আমরোও অঝভপ্েোগ 
করপ্ত সোহস পোই নো। ”  
- সম্প্রবত বাংোবদবি আগত েঞ্চাি বেবরর অবধক 
বয়স্ক একজন যরাবহঙ্া

“[বরোঝহঙ্ো জনপ্গোষ্ী] বসইস� 
কথো �লপ্� েো কম্সূচীর 
[অ-মুসঝলম] কম্কত্োপ্ের খঝুশ 
করপ্�, কোরণ তোরো অমুসঝলম 
কম্কত্োপ্ের ভয় পোয়… তোরো 
মুসঝলম কম্ীপ্ের কম ভয় কপ্র। 
”   
- বময়ানমাবরর একজন বময়ানমারভাষী মানববক 
সহায়তা প্রদানকারী প্রকল্প কম্সকত্সা

এবষেবরে, একবট মতবববনময় শুরুর জন্য েে্সাপ্ত যকৌিে, 
সাংস্কবৃতক সংববদনিীেতা এবং সমবয়র প্রবয়াজন 
োবত যরাগীবদর উবদ্বগর ববষয়গুবে সবত্যকার অবে্সই 
যিানা োয়। স্পষ্ ভাবব বাত্সা প্রদান এবং যরাগীবদর 
প্রবয়াজন অনুোয়ী যসবােত্ন প্রদান ও যোগাবোবগর 
যষেবরে বববনবয়াগ স্বাস্থ্যসংক্ান্ যসবাসমূবহর উন্নবতর 
যষেবরে অবনক দূর এবগবয় বনবয় যেবত োবর।

তাবদর কম্সকাবডে সাংস্কবৃতক ও ভাষাগত সবেতনতার 
প্রেেন করার মাধ্যবম, স্বাস্থ্যবসবা প্রদানকারীগে 
যরাগীবদর প্রবয়াজন অনুোয়ী যসবা প্রদাবনর জন্য 
কাে্সকর যোগাবোগ বনবচিত করবত োবরন। এর অে্স 
হবচ্ছ:
 

• যোগাবোবগর জন্য সময় বরাদে যরবখ যসবা 
প্রদাবনর েবরকল্পনা করা

• কম্সীবদর মবধ্য ভাষা এবং সাংস্কবৃতক 
সবেতনতামূেক দষেতা গব়ি যতাো

• এবট বনবচিত করা যে বেবকৎসক এবং যহেে 
ভোব্টয়ারগে একইভাবব ভাবো যোগাবোবগর 
জন্য অনুসরেীয় আেরেবক তাবদর কাবজর 
অংি বহবসববই মবন করবেন
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ভোষোগত �ো্োর কোরপ্ণ মোনসম্পন্ন ঝশষেো 
বস�ো গ্রহণ করোর বষেপ্রে সীমো�দ্ধতো ততঝর হয়

ইউবনবসফ1 সুোবরি কবর যে বিষোর ববষয়বস্তু 
বিষোে্সীর উেবোগী এবং অববষম্যমূেক হবত হবব। 
এর অে্স, এবট বিষোে্সীবদর কাবে এমনভাবব তে্য 
উেস্থােন করবব োবত তারা সববেবয় ভাবোভাবব 
ওই তবে্যর সাবে সম্পকৃ্ত হবত োবর এবং এবট এমন 
ভাষায় হবত হবব ো বিষোে্সীরা বুঝবত োবর। 

বিশুবদরবক মাতভৃাষায় বিষোপ্রদান করবে সমতা এবং 
বিখনফবের যষেবরে উন্নবত রবট এবং এবত েনুরাববৃতে 
ও ঝবর ে়িা হ্াস োয়। এবত কবর বেতামাতা ও 
সম্প্রদাবয়র অংিগ্রহেও ববৃদ্ধ যেবত োবর।2 

বহুভাবষক যপ্রষোেবট, মাতভৃাষা-বভবতেক বহুভাবষক 
বিষোব্যবস্থাবক সববেবয় ভাবো েদ্ধবত বহবসবব 
স্বীকার করা হয়।3 এই েদ্ধবতবত, বিশুরা নতুন নতুন 
ধারনা এবং যোগাবোবগর বববভন্ন উোয় সম্পবক্স 
মাতভৃাষাবতই বিষো োভ কবর এবং একইসাবে 
ক্মান্ববয় অন্যান্য ভাষাবতও বিষো োভ করবত োবক।

1 http://www.oosci-mena.org/uploads/1/wysi-
wyg/Quality_Education_UNICEF_2000.pdf

2 Bender, P., Dutcher, N., Klaus, D., Shore, J. and 
Tesar, C. (2005): In their own language : educa-
tion for all (English). Education Notes. Washing-
ton, DC: World Bank, েখন যদখা হবয়বে:

 http://documents.worldbank.org/curated/
en/374241468763515925/In-their-own-langu 
age-education-for-all 

3 Susan Malone 'The rationale for Mother Tongue 
Based Multilingual Education: Implications for 
Education Policy' SIL 2007  েখন দবখা হয়বেব:

 https://www.sil.org/sites/default/files/files/
mtbmle_implications_for_policy.pdf

ভোষো ও সোংসৃ্ঝতক ত�ঝচরে্য এ�ং উপকরণ 
নীঝত-ঝন্্োরণপ্ক আরও জঝিল কপ্র বতোপ্ল 

আবোবেত উভয় যপ্রষোেবট উচ্চমানসম্মত, বিষোে্সীর 
উেবোগী ও মাতভৃাষা-বভবতেক বহুভাবষক বিষোেদ্ধবত 
প্রেেন করা ে্যাবেব্জং। এই ে্যাবে্জগুবের মূে কারে 
উেকরে ও নীবত-বনধ্সারবের সীমাবদ্ধতা, তবব সংস্কবৃত 
ও ভাষাগত বাধাসমূহও ে্যাবে্জগুবেবক আরও জবটে 
কবর যতাবে। 

উভয় যপ্রষোেবট, নীবত-বনধ্সারবের সীমাবদ্ধতার মবধ্য 
রবয়বে স্বীকৃবত প্রদান না করা এবং বিষোদাবনর মাধ্যম 
বা ভাষার ওের বববধবনবষধ। বিষেকবদর প্রবিষেবের 
মান, প্রবিষেবের ব্যাবপ্ত এবং তাবদর জন্য বনরূবেত 
যেিাগত উন্নয়বনর উের উেকরবের সীমাবদ্ধতা  
প্রভাব যফবে।   

বয়তঃসবন্র ের যমবয়বদর বিষো গ্রহবের উেবর 
বববধবনবষধ রবয়বে ো বিষোগ্রহবের যষেবরে অন্যতম 
বাধা। এই ধরবনর মবনাভাববর েবরবত্সন হওয়ার 
জন্য সমবয়র প্রবয়াজন, এবং আমাবদর মূে্যায়বন এই 
ববষয়গুবো সরাসবর বেবনিত করা হয় বন। 

তবব, আমরা মানববক সহায়তা বহবসবব বিষোদাবনর 
প্রবত আস্থার অভাব েষে কবরবে এো়িাও অেবরবেত 
েদ্ধবতবত বিষো প্রদাবনর কারবেও বিষোপ্রবতষ্াবন ভবত্স 
ও উেবস্থবতর হার হ্াস োবচ্ছ। যোগাবোবগর যষেবরে 
আরও কাে্সকর েদ্ধবত গ্রহে করবে বিষোদাবনর েদ্ধবত 
সম্পবক্স অববহত হওয়ার কারবে হয়বতা বেতা-মাতাবদর 
রষেেিীেতা দূর হবত োবর। 

http://www.oosci-mena.org/uploads/1/wysiwyg/Quality_Education_UNICEF_2000.pdf
http://www.oosci-mena.org/uploads/1/wysiwyg/Quality_Education_UNICEF_2000.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/374241468763515925/In-their-own-langu age-education-for-all
http://documents.worldbank.org/curated/en/374241468763515925/In-their-own-langu age-education-for-all
http://documents.worldbank.org/curated/en/374241468763515925/In-their-own-langu age-education-for-all
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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আমাবদর মূে্যায়ন এবং একই সাবে কক্সবাজাবর 
বট.রবলিউ.বব েবরোবেত সমীষোয়,4 মানববক সহায়তা 
প্রদাবন বিষোোবভর সুবোগ ও মানসম্মত বিষোর 
যষেবরে ভাষা ও সংস্কবৃত সম্পবক্সত যে সব বাধা 
যমাকাববো করার প্রবত গুরুত্ব প্রদান করা হবয়বে:

• বিষো-সংক্ান্ তে্য মূে্যায়বন এবং 
বেতামাতার সাবে কাে্সকর মতবববনমবয়র 
যষেবরে ভাষাগত বাধা

• জাবতগতভাবব যরাবহঙ্া বিষেকবদর বময়ানমার 
ভাষায় এবং োটগাঁইয়াভাষী বিষেক ও 
মানববক সহায়তামূেক বিষোব্যবস্থার 
ম্যাবনজারবদর যরাবহঙ্া ভাষায় স্বল্প দষেতা

• বিষেক, বিষোে্সী এবং বেতামাতাবদর মবধ্য 
বিষোে্সী-যক্রিীক বিষোেদ্ধবতবত অনভ্যস্তা

• যরাবহঙ্া ব্যতীত অন্যান্য ভাষায় বিষোে্সীবদর 
দষেতার মূে্যায়ন করা, অে্সাৎ কক্সবাজাবরর 
অবনক বিশুবক তাবদর দষেতার যেবয় বনবের 
যরেবেবত ভবত্স করা হবয়বে ববে জানা োয়

এই ধরবনর জবটে যপ্রষোেবট, কাে্সকর যোগাবোগ 
েদ্ধবত এবং বববিষ প্রবিষেে ও বনবদ্সিনা এই 
ে্যাবে্জগুবো হ্াস করবত োবর।

বরেঝণকপ্ষের ঝভতপ্র এ�ং �োইপ্র 
বেোগোপ্েোগ পদ্ধঝতর উন্নঝত প্রপ্য়োজন

সাষোৎকার, যফাকাস দে এবং েে্সববষেবের 
মাধ্যবম বেবনিত করা হবয়বে যে যকান যকান যষেবরে 
উন্নবত করবত োরবে উভয় যপ্রষোেবট, মানসম্মত 
বিষোোবভর সুবোগ আরও প্রসাবরত হবব।

4 TWB, UNICEF (2019) Language, education and 
the Rohingya refugee community of Cox’s Ba-
zar [প্রকাবিতব্য]।

বরেঝণকপ্ষের বেোগোপ্েোগ পদ্ধঝত
বিষেকবদর জন্য মানসম্মত প্রবিষেে, বনবদ্সবিকা 
এবং যরাবহঙ্া ভাষা-বভবতেক বহুভাবষক বিষোব্যবস্থায় 
সহায়তা করার মবতা বিষো উেকরবের রাটবত 
রবয়বে। এই ধরবনর সহায়তার অভাবব, মুখস্-বনভ্সর 
বিষোেদ্ধবতর বদবক ঝুঁবক ে়িার প্রবেতা রবয়বে, 
যেখাবন বিষোে্সীবদর জন্য যে যকান ভাষাবত কো বোর 
এবং জ্ঞান ববকাবির সুবোগ সীবমত। বিষোে্সী-যকব্রিক 
েদ্ধবত োেরু জন্য সময়, প্রবিষেে ও অনুিীেবনর 
প্রবয়াজন োবত যে সকে বিষেকবদর জন্য এই 
যকৌিেগুবো নতুন তারা কাে্সকরভাবব এগুবো ব্যবহার 
করবত োবরন। 

বিষেকগে নতুন নতুন ধারনা যবাঝাবনার জন্য 
বাস্বধম্সীভাবব যরাবহঙ্া ভাষা ব্যবহার করবেন, বকনু্ 
এটা কাে্সকরভাবব করার জন্য তারা সহায়তা োবচ্ছন 
না। একইভাবব কীভাবব েরবত্সীবত বিষোর মাধ্যম 
বহবসবব বময়ানমার ভাষায় বিষোে্সীবদর দষেতার ববকাি 
হবব যস সম্পবক্সও তারা বত্সমাবন যকাবনা বনবদ্সিনা 
োবচ্ছন না। অবনক যষেবরেই যদখা োয়, বিষেকবদর 
বনবজবদরও অন্যান্য ভাষায় দষেতার অভাব রবয়বে। 
বিষেক এবং অবভভাবক উভয় েষেই বময়ানমার, 
রাখাইন এবং (কক্সবাজাবর) ইংবরবজ ভাষায় 
বিষেকবদর দষেতাবক উবদ্বগর কারে বহবসবব উবলেখ 
কবরবেন। 

পঝরচোলনো
ভাষাগত বাধার কারবে বিষেকবদর তত্তাবধায়ন ও 
প্রবিষেে প্রদান বাধাগ্রস্ হয়। বাংোবদবি, যে সকে 
যটকবনক্যাে ও যপ্রাগ্রাম অবফসারগে প্রবিষেে প্রদান 
কবরন বা তত্তাবধায়ন কবর োবকন তাবদর অবধকাংিই 
বাংো অেবা োটগাঁইয়াভাষী। বসবতে-র গ্রামাঞ্চবের 
ক্যাম্প এবং গ্রামগুবেবত, বিষেকবদর তত্তাবধায়ন করার 
জন্য বময়ানমার ও রাখাইন ভাষা ব্যবহার করা হয়; 
েবদও ওই ভাষাগুবোবত তাবদর সাবেীেতা যতমন 
যনই। ফবে, যরাবহঙ্া বিষেকরা এমন ভাষায় মতামত 
এবং বনবদ্সিনা োন ো যবাঝার জন্য তাবদর হয়বতা 
রীবতমত ে়িাই করবত হয়। 

বিষোদাবনর ভাষা বহবসবব এবং বিষোর মাধ্যম বহবসবব 
অন্য যকাবনা ভাষায় দষেতা অজ্সবনর মবতা উভয় যষেবরেই 
যরাবহঙ্া ভাষার ভূবমকা অত্যন্ গুরুত্বেেূ্স। বত্সমাবন 
বিষোক্ম সংক্ান্ নবেেরে, বিষেকবদর সামে্স্য ও 
েবরোেনা এবং বিষোে্সীবদর মেূ্যায়বনর েদ্ধবতবত এর 
প্রবতফেন যদখা োবচ্ছ না।  
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সম্প্রেোপ্য়র সোপ্থ বেোগোপ্েোগ
সুোরভাইজার, প্রবিষেক, বিষেক, বিষোে্সী 
এবং েবরবারগুবের  বত্সমান বিষোে্সী-যক্রিীক 
বিষোেদ্ধবতবত বিষোবক্রি ও যরেেীকষে সম্পবক্স 
জানাবিানা সীবমত। 

কক্সবাজাবর, এমন অবনক বেতামাতা রবয়বেন 
োরা বত্সমান বিষোবক্রিগুবেবক বিষোোবভর জন্য 
যতমন ভাবো স্থান বহবসবব ববববেনা কবরন না, 
কারে এ ধরবনর যকব্রি যখোর যভতর বদবয় বিষো 
কাে্সক্ম েবরোেনা করা হয়। বসবতে-র গ্রামাঞ্চবের 
ক্যাম্পগুবোবত, যরাবহঙ্া বিষেকবদর সীবমত বিষোগত 
যোগ্যতা এবং বময়ানমার ভাষায় স্বল্প দষেতা অবনক 
বেতামাতাবকই সনু্ষ্ করবত োবর না। বাস্তুেু্যবতর 
েবূব্স, বেতামাতারা যেসব বিষেকবদর যদখবতন তাবদর 
মাতভৃাষা বেে হয় বময়ানমার না হয় রাখাইন।  

বেতামাতাবদর মবধ্য োরা বময়ানমার ভাষায় কো 
বেবত োবরন না, হয়বতা তারা বনবজরাই যতমন 
বিবষেত নন এবং তারা সাধারেত তাবদর সন্ানবদর 
বিষো ববষয়ক তে্যও যতমন বুঝবত োবরন না। 
বাংোবদবি জবরেকৃত সংখ্যােরবুদর একবট যবি 
ব়ি অংি (২৫ িতাংি) মবন কবরন যে, েবরবাবরর 
বিষো সম্পবক্সত ভাবো বসদ্ধান্ যনওয়ার জন্য তাবদর 
কাবে েবেষ্ েবরমাে তে্য যনই। এই েবরবারগুবোর 
অবধকাংিবতই েবরবাবরর যকাবনা সদস্যই বময়ানমার 
ভাষায় কো বেবত োবরন না, যে ভাষাবট বিষো ও 
সাষেরতার মাধ্যম। 

বেতামাতার উবদ্গসমূহ দূর কবর তাবদর সন্াবনর 
ে়িাবেখায় সম্পকৃ্ত করার ব্যাোবর জনবগাষ্ীবটবক 
সবেক ভাষায় সম্পকৃ্ত করার যষেবরে রাটবত রবয়বে। 
বিষোে্সী-যকব্রিক েদ্ধবতবত সাংস্কবৃতকভাবব যোগাবোগ 
স্থােবনর যষেবরে বিষো ববষয়ক আন্জ্সাবতক বববিষজ্ঞরা 
সব্সদা যসইভাবব কাে্সকর নন। েে্সাপ্ত সহায়তা 
ও প্রস্তুবত না োকবে বিষো খাবতর অংিীদারবদর 
জাতীয় কম্সীবদরও এ সম্পবক্সত ধারনা প্রোর করার 
যষেবরে সমস্যা হবত োবর। কক্সবাজাবর অবভভাবক ও 
বিষেকবদর মবধ্য অনুবষ্ত সভাগুবে  োটগাঁইয়া ভাষায় 
অনুবষ্ত হয়, ো যকাবনা যকাবনা বেতামাতার জন্য 
বুঝবত সমস্যা হবত োবর। 

বেতামাতাবদর বিষোর সাবে সম্পকৃ্ত করা, আস্থা ততবর 
করা এবং মাতভৃাষায় বনবদ্সিনা প্রদান করা ও বিষোে্সী-
যকব্রিক েদ্ধবতর কাে্সকাবরতা বনবয় আবোেনা করার জন্য 
একবট িবক্তিােী যোগাবোগ প্রোরোর রাটবত রবয়বে।

মোনসম্মত ঝশষেো প্রেোপ্নর জন্ সম্প্রেোপ্য়র 
অঝ্ক অংশগ্রহণ এ�ং আরও �হুভোঝষক 
উপকরপ্ণর প্রপ্য়োজন রপ্য়প্ে 

এই ধরবনর কবেন যপ্রষোেবট মাতভৃাষা-বভবতেক 
বহুভাবষক বিষোদান একবট ে্যাবে্জ, েবদও বিষেেফবে 
এর সুববধাগুবে সুদিরভাবব নবেভুক্ত করা হবয়বে। এবট 
অজ্সবনর জন্য বিষেক, বিষোে্সী এবং বেতামাতাবদর 
তাবদর ভাষা এবং সাংস্কবৃতক তববেবরে্যর সাবে মানানসই 
সহায়তা ও উেকরে সরবরাহ করা প্রবয়াজন।

বাবযিক প্রবতবন্কতা োকা সবত্তও, মানববক সহায়তা 
বহবসবব বিষোবসবা সরবরাহকারীরা তাবদর কাে্সক্বমর 
প্রবতবট স্বর ভাষার  প্রবত গুরুত্ব যদয়ার মাধ্যবম 
মানসম্মত বিষোপ্রাবপ্তর েবরমাে বা়িাবত োবর।

পোঠেোন এ�ং বশখোর বষেপ্রে বরোঝহঙ্ো ভোষো �্য�হোর 
সম্পপ্ক্ আরও শঝতিশোলী ঝনপ্ে্শনো প্রেোন করুন। 
বিষোে্সীরা োবত তাবদর মাতভৃাষায় বববভন্ন ববষবয় 
জানার ব্যাোবর উৎসাবহত হয় এবং মাতভৃাষায় 
তাবদর অগ্রগবত বুঝবত োবর যসজন্য এবত স্পষ্ 
উবদেি্য অন্ভু্সক্ত করবত হবব। এর মবধ্য আরও 
রবয়বে যকাবস্সর বববভন্ন নবেেরে জাতীয় ভাষাসমূবহ 
(বাংো ও বময়ানমার) অনুবাদ করা এবং যরাবহঙ্া 
ভাষায় অবরওবভজ্ুযয়াে বনবদ্সিনা ততবর করা োবত 
বিষোর েদ্ধবত ও উবদেি্যসমূহ বিষেক, বিষোে্সী ও 
অবভভাবকবদর কাবে ব্যাখ্যা করা োয়।

নতুনপ্ের ঝশষেোেোপ্নর বষেপ্রে কথ্য বরোঝহঙ্োপ্ক প্রোথঝমক 
ভোষো ঝহপ্সপ্� এ�ং ঝময়োনমোর ভোষো বশখোর প্রথম ্োপ 
ঝহপ্সপ্� �্য�হোর করুন। এর মবধ্য রবয়বে বত্সমান 
উেকরে যেমন বট.রবলিও.বব-র ততবরকৃত বহুভাবষক 
িব্দবকাবষর যমাবাইে অ্যাে ব্যবহাবরর সাবে সাবে,  
যরাবহঙ্া ভাষায় বিষোদান ও বিষোগ্রহবের জন্য বববভন্ন 
উেকরে ততবর করা।

ঝময়োনমোর ভোষোয় পোঠেোপ্নর জন্ ঝময়োনমোর ভোষোয় 
ঝশষেকপ্ের েষেতো �োড়োপ্নোর বষেপ্রে সহোয়তো করুন। 
এো়িাও প্রােবমকভাবব বদ্তীয় ভাষা বহসাবব বময়ানমার 
যিখাবনার ববষবয় তাবদর বনবদ্সিনা যদওয়ার ববষয়বট 
ববববেনা করুন, োবত কবর বিশুরা ধীবর ধীবর বিষোর 
প্রধান ভাষাবটর িব্দভাডোর আয়তে করবত োবর।
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ঝশষেক ঝনপ্য়োগ ও প্রঝশষেপ্ণর সময় ভোষোসংক্োন্ 
সহোয়তোপ্ক উন্নত করুন।
অে্সাৎ বিষেকবদর দষেতা ববকাবির উেকরেগুবে 
প্রাসবঙ্ক ভাষায় ও ফরম্যাবট ততবর করা এবং এটা 
বনবচিত করা যে জবটে ববষয়গুবো যরাবহঙ্া ভাষায় 
তুবে ধরা ও আবোেনা করা হবয়বে। এবট ততবর করার 
জন্য বভবতেস্বরূে একবট ইবতবােক মবরে বহবসবব 
কক্সবাজাবরর বিষেক োবন্সং সাবক্সে যক ব্যবহার করা 
যেবত োবর।

ঝশষেোসংক্োন্ পঝরকল্পনো এ�ং কম্সূচী প্রণয়প্ন 
জনপ্গোষ্ীর অংশগ্রহণ �ঝৃদ্ধ করুন। 
এর মবধ্য রবয়বে বময়ানমার ভাষায় বিষোসংক্ান্ প্রধান 
নবে ও বাত্সাসমহূ অনুবাদ করা এবং বসদ্ধান্ গ্রহবে 
বিষোে্সী, বিষেক ও অবভভাবকবদর সম্পকৃ্ত করা। 

কক্সবাজাবরর িরোে্সী ক ্োম্পসংেগ্ন বাংোবদবি জনবগাষ্ীর একবট মাদ্রাসায় বিশুরা আরবব বে্সমাো বিখবে। 鐀 ফফফফ 
যক্বরট: বট.রবলিউ.বব / ফাবহম হাসান আহাদ



14

ভোষোগত �ো্ো সমোপ্জ বরোঝহঙ্োপ্ের 
অংশগ্রহণ বরো্ করোর �ো্ো আরও 
�োঝড়প্য় বতোপ্ল
নাগবরক বহবসবব বনবজবদর আইনগত মে্সাদা ও স্বীকৃবত 
না োকা যেবক স্পষ্ যে, যরাবহঙ্ারা বময়ানমাবরর সমাবজ 
প্রাবন্ক জনবগাষ্ী। সীমাবন্র ওোবর, তাবদর আইনগত 
মে্সাদা না োকা এবং বাংোবদি সরকার কতৃ্সক িরোে্সী 
বহবসবব স্বীকৃত হওয়ায় তারা েবরেেূ্সভাবব সমাবজ 
অংিগ্রহে করবত োবর না। এর অবনক ফোফবের 
একবট হবো, সু্কবে বা প্রবতববিী সম্প্রদাবয়র সাবে 
েোবফরার মাধ্যবম তাবদর বময়ানমার বা বাংো যিখার 
সুবোগ কবম আসা।
 
এবত ভাষার কারবে তারা ববঞ্চত হবচ্ছ। যকবেমারে 
একবট ভাষা জাবন এমন প্রাপ্তবয়স্ক যরাবহঙ্ারা অন্য 
কারও সাহাে্য ো়িা তে্য যেবত, বনবজবদর প্রবয়াজন 
বা ইচ্ছা সম্পবক্স জানাবত বা নীবতপ্রবেতাবদর সাবে 
সম্পকৃ্ত হবত োবর না। যে যগাষ্ীগুবোর অবধকাংি 
যোক একভাষাভাষী তারা আরও নানা উোবয় 
ববঞ্চত, বহুভাষীবদর উের এই বনভ্সরিীেতার কারবে 
সম্প্রদাবয়র যভতবরও তারা অবধকতর ষেমতাহীন।
 
বেেবূ্সক বাস্তুেু্যবতর কারবে বনজ সম্প্রদাবয়র বাইবর 
অন্যবদর ওের যরাবহঙ্াবদর বনভ্সরিীেতা ববৃদ্ধ 
যেবয়বে, োর কারবে বববভন্ন ভাষা ও সংস্কবৃতর 
মবধ্য যোগাবোবগর প্রবয়াজনীয়তাও ববৃদ্ধ যেবয়বে। 
বময়ানমাবর অভ্যন্রীেভাবব বাস্তুেু্যত যরাবহঙ্ারা 
বববভন্ন যসবা সরবরাহকারীবদর সাবে যোগাবোবগর 
জন্য যরাবহঙ্া সম্প্রদাবয়র বা যরাবহঙ্া সম্প্রদাবয়র 
বাইবরর রাখাইন ও বময়ানমারভাষীবদর ওের 
বনভ্সর কবর। বাংোবদবির যরাবহঙ্া িরোে্সীরা এই 
ধরবনর যোগাবোবগর জন্য মূেত স্থানীয় বাংোবদবি 
োটগাঁইয়াভাষীবদর ওের বনভ্সর কবর।

উভয় যপ্রষোেবটই যকবেমারে একবট ভাষায় কো 
বেবত োবর এমন যরাবহঙ্াবদর সাবে মানববক সহায়তা 
ববষয়ক বসদ্ধান্ গ্রহেকারী েষেসমূহ বা প্রবতববিী 
সম্প্রদায়সমূবহর সরাসবর যোগাবোগ হওয়া অত্যন্ 
ববরে। সীমানার উভয় োবি েোক্বম বময়ানমার এবং 
বাংো ভাষা যিখার বনবষধাজ্ঞা তরুে প্রজবন্র জন্য এই 
অবস্থাবক আরও খারাে করবব।
 
বববভন্ন ভাষাভাষী যগাষ্ীর মধ্যকার ববদ্যমান  িত্রুতা 
ও আস্থাহীনতা, ভাষাগত মধ্যস্থতাকারীবদর উের 
বনভ্সরিীেতাবক আরও জবটে কবর তুবেবে। যরাবহঙ্া 
জনবগাষ্ী এবং প্রবতববিী আরও বকেু যগাষ্ী কতৃ্সক 
েরস্পবরর প্রবত বনদিােেূ্স বববভন্ন িবব্দর ব্যবহার 
ভাষাগতভাবব এই উবতেজনার বদবক ইবঙ্ত যদয়।
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“বস�ো সংঝলিষ্ট ঝ�ঝভন্ন ঝজঝনস 
(খো�োর, পোয়খোনো, প্রঝশষেণ) 
এর �্যোপোপ্র বরোঝহঙ্ো সম্প্রেোয় 
রোখোইনপ্ক [জোঝতগত] ঝ�শ্োস 
কপ্র, ঝকনু্ প্রত্যো�ত্ন, সুরষেো, 
সংপ্�েনশীল ঝ�ষয়গুঝলর বষেপ্রে 
এঝি চ্যোপ্লঝ্জং।” 
- একজন বময়ানমারভাষী মানববক সহায়তা 
প্রদানকারী  যপ্রাগ্রাম ম্যাবনজার 
 
বববভন্ন সম্প্রদাবয়র মধ্যকার এই সম্পক্স েরস্পবরর 
মবধ্য আস্থাহীনতা ও যোগাবোবগর ব্যে্সতার সবৃষ্ কবর 
োর ফবে, যেমনবট আমরা যদবখবে, যরাবহঙ্াবদর 
মবধ্য কাে্সকরভাবব মানববক সহায়তা প্রদান বাধাগ্রস্ 
হয়। দীর্সবময়াবদ, প্রত্যাবত্সন ও দীর্সাবয়ত বাস্তুেু্যবত 
েবরবস্থবত উভয় যষেবরেই এগুবো সম্প্রদায়গুবোর 
মধ্যকার উবতেজনাবক আরও  জবটে কবর তুেবে।
 
এখন েে্সন্ এবট যমাকাববো করার জন্য বসবতে ও 
কক্সবাজার উভয়স্থাবনই সামাবজক সংহবতর যষেবরে 
সীবমত কম্সসূেী ববদ্যমান। এখাবন ো রবয়বে তার 
সুববধা যকবেমারে যসই সকে যরাবহঙ্াই বনবত োবর 
োরা রাখাইন বা বময়ানমার ভাষায় কো বেবত োবর, 
ফবে অবনচ্ছাকৃতভাবব এবট েনুরায় একই ধরবনর 
ববঞ্চত করার েদ্ধবতই বজায় যরবখবে। যে সকে সংস্থা 
এই ধরবনর কম্সসূেী েবরকল্পনা ও বাস্বায়ন করবব 
তাবদর অবি্যই ভাষাবক বঞ্চনার একবট উোদান 
বহবসবব ববববেনা করবত হবব এবং তাবদর কাে্সক্ম 
যসই অনুোয়ী ততবর করবত হবব োবত উক্ত কম্সসূেী 
সব্সাবধক মানুবষর কাবে যেৌঁোবত োবর এবং তা যেবক 
সবব্সাচ্চ উেকার োওয়া োয়।

মোনঝ�ক সহোয়তো কম্সূচী ভোষো-ঝভঝতেক 
�চিনোপ্ক প্রঝতহত করপ্ত পোপ্র

বববভন্ন সম্প্রদাবয়র মবধ্য ইবতবােক সম্পবক্সর প্রসার 
রটাবনার জন্য এবট বনতঃসবদিবহ একবট ে্যাবেব্জং 
যপ্রষোেট। এরেবরও, প্রবতবন্কতা হওয়ার োিাোবি 
ভাষা একই সাবে সহায়কও হবত োবর।

প্রেম েদবষেেবট হবচ্ছ এমনভাবব কম্সসূেী প্রেয়ন 
করা োবত যকবেমারে একবট ভাষাব্যবহারকারী 
যরাবহঙ্াবদর োিাোবি কম্সসূেীবটর সুববধা অন্যান্য 
যগাষ্ীগুবোও বনবত োবর। এই কম্সসূেীগুবোবত 
কাে্সক্ম েবরকল্পনা, কম্সী বনবয়াগ ও তাবদর প্রবিষেে 
যেবক শুরু কবর যোগাবোগ েে্সন্ সববকেু অন্ভু্সক্ত 
োকা উবেত।

যে নামবট তারা েেদি কবর যসই নাবমই যরাবহঙ্াবদর 
রাকা, দবের অভ্যন্বর এবং দবের বাইবর উভয় 
যষেবরেই সম্মান প্রদি্সন ও এর প্রসাবরর একবট উোয় 
এবট। এবট অবধকার-বভবতেক কম্সসূেী প্রেয়বনর একবট 
যমৌবেক নীবত। জাবতগতভাবব রাখাইন এবং বামার 
সহকম্সীরা এই ধরবনর সংববদনিীেতায় হয়বতা খবুি 
হববন, বববিষ কবর যকাবনা কবোেকেবন তাবদর  
নবৃগাষ্ীবক যবাঝাবনার জন্য যরাবহঙ্া সম্প্রদায় কতৃ্সক 
ব্যবহৃত িব্দ  এর ব্যবহাবর। বনদিাবে্স এর অে্স হবত 
োবর "জেদসু্য" বকনু্ এর েোেে অে্স হবো "যবৌদ্ধ"।

অ-যরাবহঙ্া এবং বহুভাবষক যরাবহঙ্া োরা প্রায়ই 
বাস্তুেু্যত মানুষ এবং িরোে্সীবদর মবধ্য মধ্যস্থতাকারী 
বহসাবব কাজ কবর তারা বববভন্ন সম্প্রদাবয়র মবধ্য 
যসতুবন্ন বহবসবব কাজ করবত োবর। বাংোবদবি 
বনববন্ত যরাবহঙ্া িরোে্সীবদর যষেবরেও এবট সত্য। এই 
যগাষ্ীসমূহ এবং মূেধারার যরাবহঙ্া সমাবজর মবধ্য 
বববভন্ন স্বর োরস্পবরক অববশ্াস ও তববরতা রবয়বে। 
তারেবরও তাবদর ভাষাগত দষেতা এবং অন্যান্য 
সংস্কবৃত সম্পবক্স তাবদর জ্ঞাবনর কারবে তারা সম্মান 
যেবয় োবকন। প্রাবয়াবগক সামাবজক সংহবত কম্সসূেীর 
জন্য এখনও েে্সন্ যেসব প্রােবমক ববষয়গুবো ববববেনা 
করা হয় বন এখাবন যসগুবো উেস্থােন করা হবো।

ব্যােকতর অবধকার-বভবতেক কম্সসূেীবত, বেঙ্-
বভবতেক সবহংসতা এবং অন্যান্য হয়রাবন হ্াস করার 
েদবষেেগুবোও, যে সব সমস্যা বনবয় যেৌে উবদ্গ 
রবয়বে যসগুবোর ওের সংোবে সহায়তা করবত োবর।
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মোনঝ�ক সহোয়তোর বষেপ্রে কোে্কর 
বেোগোপ্েোগ ঝনভ্র কপ্র স্পষ্ট �োত্ো 
এ�ং উচ্চ বপশোগত সষেমতোর উপর  
দুব্সে যোগাবোবগর কারবে যরাবহঙ্া জনবগাষ্ীর জন্য 
মানসম্মত যসবা প্রাবপ্তর যষেবরে যে ধরবনর যনবতবােক 
প্রভাব ে়িবে তা যমাকাববো করার জন্য, আমাবদর  
প্রেবমই বুঝবত হবব যে বত্সমান ব্যবস্থায় বক ভুে হবচ্ছ।

মানববক সহায়তার যষেবরে কাে্সকর যোগাবোবগর 
মাধ্যবম ততবর হয় জ্ঞান এবং আস্থা, আর কাে্সকর 
যোগাবোবগর জন্য যসই ভাষা ও ফরম্যাট ব্যবহার 
করবত হয় ো ষেবতগ্রস্ মানুবষর উেবোগী। এটা যে 
ববষয়গুবোর উের বনভ্সর কবর:

• স্পষ্ মূে বাত্সা

•  যোগাবোবগর সাবে জব়িত ব্যবক্তবদর 
প্রেবুক্তগত ও োরস্পবরক সষেমতা এবং  

• প্রবতবট েে্সাবয় যবাধগম্যতা েরীষো করা। 

মোনঝ�ক সহোয়তো বষেপ্রের �োত্োসমূহ প্রোয়ই 
অস্পষ্ট হপ্য় থোপ্ক

সারা বববশ্ মানববক সহায়তা কাে্সক্বম যোগাবোবগর 
যষেবরে প্রায়ই বববিষ বা োবরভাবষক িব্দভাডোর ব্যবহার 
করা হয়, এই যসক্টবর ব্যবহৃত এই ভাষা, এমনবক 
ইংবরবজবত হবেও োরা বববিষজ্ঞ নন তারা নাও 
বুঝবত োবরন। অনুবাদ করার েবর এই োবরভাবষক 
িব্দগুবো বুঝবত োরা আরও কবেন হবয় ে়িবত 
োবর। যরাবহঙ্া বা োটগাঁইয়া ভাষার মবতা যে সব 
ভাষায় িবক্তিােী একাবরবমক বা োবরভাবষক ঐবতযি 
যনই, যসই ভাষাগুবোবত এবট বববিষভাবব ে্যাবেব্জং। 
যরাবহঙ্াবদর জন্য সা়িাদান কম্সসূবের মবতা যপ্রষোেবট 
যেখাবন এই োবরভাবষক িব্দগুবোবক বববভন্ন ভাষার 
মধ্য বদবয় অনুবাদ করা হয়, যসখাবন মেূ অে্স সহবজই 
হাবরবয় োয়।

যরাবহঙ্াবদর জন্য সা়িাদান কম্সসূবেবত বট.রবলিউ.বব 
এবং কক্সবাজাবরর অন্যান্য মানববক সংস্থাগুবে এরকম 
অবনক েবরভাষা িনাক্ত কবরবে যেগুবো অনুবাবদর 
যষেবরে এরকম ে্যাবে্জ রবয়বে। এই েবরভাষাগুবের 
কারবে মানববক সহায়তা প্রদানকারীবদর জন্য িরোে্সী 
জনবগাষ্ীর বক্তব্য যবাঝা কবেন হবত োবর এবং 
একইভাবব তাবদর বক্তব্যও িরোে্সীবদর জন্য যবাঝা 
কবেন হবত োবর।

যরাবহঙ্া িরোে্সীবদর মাবঝ "সুরষো" িব্দবটর বনবদ্সষ্ 
যকাবনা অে্স আবে ববে মবন হয় না; এ কারবে 
বনরােতো সংবলিষ্ ববষবয় তাবদর ও মানববক সহায়তা 
কম্সীবদর মবধ্য ভুেববাঝাবুবঝর সম্ভাবনা রবয়বে।5 
যরাবহঙ্া  িব্দবট প্রায়ই সম্প্রবত বাংোবদবি 
আগত যরাবহঙ্াবদর ব্যবহার করবত যদখা োয়, িব্দবট 
সুরষো-সংবলিষ্ বববভন্ন ধরবনর অে্স প্রকাি কবর োবক 
যেমন - "বনরােতো", "সুরষো' এবং "প্রহরী"। োটগাঁইয়া 
যদাভাষী ও মােকম্সীরা প্রেমবদবক   িব্দবট 
বুঝবত োবরন বন, কারে তারা সুরষো-সংবলিষ্ ববষয় 
যবাঝাবনার জন্য বাংো যেবক আগত িব্দ  
ব্যবহার কবরন।6  যরাবহঙ্া ভাষায় "বেঙ্/যজ্রার" 
িব্দবটর অবস্ত্ব যনই, এবং ২০১৭ সাবে প্রেমবদবক যে 
সব যদাভাষীরা িরোে্সীবদর জন্য সা়িাদাবন সাহাে্য 

5 Action Against Hunger, Oxfam, Save the 
Children (2018) Rohingya refugee response 
gender analysis: recognizing and responding to 
gender inequalities, https://reliefweb.int/sites/
reliefweb.int/files/resources/rr-rohingya-refu-
gee-response-gender-analysis-010818-en.pdf

6 Action Against Hunger, Oxfam, Save the 
Children (2018) Rohingya refugee response 
gender analysis: recognizing and responding to 
gender inequalities, https://reliefweb.int/sites/
reliefweb.int/files/resources/rr-rohingya-refu-
gee-response-gender-analysis-010818-en.pdf

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/rr-rohingya-refugee-response-gender-analysis-010818-en.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/rr-rohingya-refugee-response-gender-analysis-010818-en.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/rr-rohingya-refugee-response-gender-analysis-010818-en.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/rr-rohingya-refugee-response-gender-analysis-010818-en.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/rr-rohingya-refugee-response-gender-analysis-010818-en.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/rr-rohingya-refugee-response-gender-analysis-010818-en.pdf
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কবরবেবেন তারা িব্দবটবক "মবহো" অবে্স অনুবাদ 
কবরবেবেন। এর ফবে "বেঙ্-বভবতেক সবহংসতা" 
িব্দগুবচ্ছর অনুবাদ "সবহংস মবহো" হওয়ায় ববভ্াবন্ 
ততবর হয়।

জবটে েবরভাষার সাবে প্রায় যষেবরেই েকু্ত হয় জবটে 
বাক্য, অবগাোবোভাবব উেস্থাবেত তে্য এবং সুদীর্স 
বাক্য ও নবেেরে। এ অবস্থা যকবে মানববক সহায়তা 
যপ্রষোেবটর জন্যই প্রবোজ্য নয়, তবব এবষেবরে 
যোগাবোগরবটত ভুবের কারবে যে েবরেবত হবত োবর 
তা ববববেনা বনবে জরুবর সা়িাদাবনর যষেবরে এ ধরবনর 
যোগাবোগরবটত ত্রুবট কমাবতই হবব। এই প্রবতববদনবটর 
সাবে সরে ভাষা ব্যবহাবরর নীবতবটর সংবষেপ্ত রূে 
েবরবিষ্ বহবসবব েকু্ত করা হবয়বে; সরে ভাষা ব্যবহাবরর 
নীবতবত োেককরা কতটুকু বঝুবত োরবেন তাও োোই 
করা হয় - এ েে্সাবট ববরে হবেও অেবরহাে্স।

বময়ানমার ও বাংোবদি উভয় যদবিই যরাবহঙ্াবদর জন্য 
সা়িাদান কম্সসুেীবত বনয়বমতভাবব বববভন্ন বাত্সাগুবো 
েরীষো কবর যদখা হয় না। ক্যাবম্পর অবস্থা, বববিষ 
কবর কক্সবাজাবরর, যভৌবগাবেক এবং েবরববিগত 
কারবে বনয়বমত বদবে োয়, এো়িাও বাংোবদি 
সরকার ও সামবরক বববভন্ন আবদবির কারবে অবস্থার 
বনয়বমত েরবত্সন হয়। এই অবস্থাগুবোর সাবে সম্পবক্সত 
বাত্সাসমহূবক অবি্যই উেবোগী কবর ততবর করবত 
হবব এবং এবদর কাে্সকাবরতা েরীষো কবর বাত্সাসমূহ 
ব্যবহার করবত হবব।   

েোরো ইংপ্রঝজ এ�ং বরোঝহঙ্ো ভোষোয় 
বেোগোপ্েোগ কপ্র তোরো চোিগোঁইয়ো, রোখোইন 
এ�ং ঝময়োনমোর ভোষী ম্্যস্তোকোরীপ্ের 
উপর ঝনভ্র কপ্র 

বময়ানমার এবং বাংোবদবি যরাবহঙ্াবদর জন্য 
সা়িাদান কম্সসূেী ভাষাগতভাবব তববেরে্যেেূ্স: এবষেবরে 
অন্ত েয়বট কে্য এবং বতনবট বেবখত ভাষা ব্যবহৃত 
হয়, যেগুবোবত ব্যবহারকারীবদর স্বাচ্ছদি্য ও 
সাষেরতার হার বববভন্ন রকম। অবধকাংি ইংবরবজভাষী 
ও যরাবহঙ্াভাষীরা যকবেমারে একবট ভাষাবতই কো 
বেবত োবরন এবং একবট ভাষাই বুঝবত োবরন। তে্য 
আদান-প্রদাবনর জন্য তাই েবুরােবুরই মধ্যস্থতাকারী 
ভাষা ও মধ্যস্থতাকারীবদর উের বনভ্সর করবত হয়।
 

এমনবক মূে বাত্সাবট েবদ স্পষ্ও হয় তবুও বাত্সাবট 
যবাঝা এবং গ্রহবের জন্য মধ্যস্থতাকারীর সষেমতার 
উের বনভ্সর করবত হয়। এবষেবরে, ভাষাগত দষেতা 
এবং ভাষান্র, অনুবাদ ও স্থানীয়করবের বববিষ 
কুিেতাই হবো সষেমতা। োইবহাক একইভাবব 
গুরুত্বেেূ্স হবো সাস্কবৃতক সংববদনিীেতার যষেবরে 
োরস্পবরক বমেব্রিয়া, িারীবরক ভাষা ও তধে্স্য।
 
এই উভয় ধরবনর সষেমতাই যরাবহঙ্াবদর জন্য 
সা়িাদান কম্সসূবেবত প্রায়ই অনুেবস্থত যদখা োয়। 
যেসব ব্যবক্ত বা সংস্থা যোগাবোগ করবে তাবদর বিষো, 
প্রবিষেে এবং অবভজ্ঞতার বববভন্নতার কারবে এমনবট 
হবয় োবক। 
 
এই সষেমতা ততবরর জন্য, মানববক সহায়তা 
প্রদানকারীবদর প্রাসবঙ্ক ভাষাগুবোবত তাবদর 
কম্সীবদর দষেতা ততবরবত, ভাষান্র ও অনুবাবদর 
যষেবরে অনুসরেীয় আদি্সসমূহ বুঝবত এবং সাংস্কবৃতক 
রীবতনীবত ও আোর-আেরবের প্রবত সবেতনতা ও 
সংববদনিীেতা ততবরবত বববনবয়াগ করা উবেত।

তথ্য সর�রোহকোরীগণ এ�ং তথ্য 
গ্রহণকোরীগণ  

পরস্পপ্রর সোপ্থ কথো�োত্ো �লোর সময় ঝ�ঝভন্নভোষী 
মোনুষ ঝ�ঝভন্ন ্রপ্নর চ্যোপ্লপ্্জর মুপ্খোমুঝখ হন। 
ভোষোগত এ�ং সোংসৃ্ঝতক ঝভন্নতোর সোপ্থ সোপ্থ 
পোরস্পঝরক ব�োঝোপড়োর ঝ�ঝভন্ন সুপ্েোপ্গর কোরপ্ণ এই 
চ্যোপ্ল্জগুপ্লো সঝৃষ্ট হয়। এই পোথ্ক্যগুঝল �ঝুপ্ত পোরোর 
মো্্যপ্ম এই পোথ্ক্যগুঝল বে চ্যোপ্ল্জগুঝল সঝৃষ্ট কপ্র 
তো বমোকোঝ�লোর উপোয় পোওয়োর বষেপ্রে সোহোে্য করপ্ত 
পোপ্র। তথ্য আেোন-প্রেোপ্নর উভয় প্রোপ্ন্, বরোঝহঙ্ো- 
এ�ং ইংপ্রঝজ-ভোষী বেোগোপ্েোগকোরীরো একভোষী এ�ং 
পরস্পরপ্ক ব�োঝোর বষেপ্রে তোপ্ের ভোষোগত এ�ং 
সোংসৃ্ঝতক েূরত্ব অত্যঝ্ক। 

বরোঝহঙ্ো ভোষোর বকোপ্নো প্রঝমত রূপ নো থোকোয়, রোখোইন 
রোপ্জ্য এ�ং কক্স�োজোর জুপ্ড় মোনুষ বরোঝহঙ্োর ঝ�ঝভন্ন 
উপভোষোয় কথো �প্ল। কক্স�োজোপ্র, �হুঝেন ্প্র 
�স�োসকোরী �ো "ঝন�ঝধিত" শরণোথ্ী এ�ং ২০১৭ 
সোপ্লর পপ্র �োংলোপ্েপ্শ আগত শরণোথ্ীপ্ের মপ্্্য 
ঝ�স্তর পোথ্ক্য ঝ�ে্যমোন। ঝময়োনমোপ্রর ঝসপ্তে-র গ্রোমীণ 
ক্যোম্পগুপ্লোপ্ত (এই গপ্�ষণোঝির বষেরে), উপভোষোর 
পোথ্ক্য মূলত লষে্য করো েোয় শহরোচিল এ�ং গ্রোমোচিল 
বথপ্ক �োস্তুচু্যত মোনুষপ্ের ভোষোয়। এই পোথ্ক্যগুঝল 
বেোগোপ্েোগঘঝিত ভুল ঘি�োর ঝকেু অঝতঝরতি সম্ো�নো 
সঝৃষ্ট কপ্র । তপ্�, ঝসপ্তে-বত ভোষোগত �্য�্োন ্ীপ্র 
্ীপ্র কপ্ম আসপ্ে �প্ল মপ্ন হয়। 
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তথ্য আেোন-প্রেোপ্নর ম্্যস্তোকোরী
বময়ানমাবর, মােেে্সাবয় ও ক্যাবম্প বময়ানমার ও 
যরাবহঙ্া ভাষার মবধ্য তে্য আদানপ্রদাবনর যষেবরে 
মূেত রাখাইনভাষীগে মধ্যস্থতাকারী বহবসবব ভূবমকা 
োেন কবর। বাংোবদবির ক্যাম্পগুবোবত ইংবরবজ 
ও যরাবহঙ্াভাষীবদর মবধ্য যোগাবোবগর যষেবরে 
োটগাঁইয়াভাষীগে একই ধরবনর ভূবমকা োেন কবর 
োবক। বসবতে-যত বময়ানমারভাষীগে সাধারেত সমন্বয় 
ও েবরোেনা স্বর ইংবরবজ ও রাখাইন-ভাষীবদর মবধ্য 
তে্য আদান-প্রদাবনর মধ্যস্থতাকারী বহবসবব কাজ 
কবর। বাংোবদবি সা়িাদান কাে্সক্বম বাংোবদবিরাও 
ইংবরবজ ও োটগাঁইয়াভাষীবদর মবধ্য অনুরূে ভূবমকা 
োেন কবরন।

যরাবহঙ্া যস্বচ্ছাবসবক এবং যসবাগ্রহেকারীবদর সাবে 
তে্য আদান-প্রদাবন সরাসবর মধ্যস্থতাকারী বহবসবব, 
রাখাইন ও োটগাঁইয়াভাষীরা বনধ্সারে কবরন যকান তে্য 
যদয়া হবব এবং বকভাবব যসই তে্য ব্যাখ্যা করা হবব। 
একইভাবব, িরোে্সী এবং বাস্তুেু্যত ব্যবক্তবদর যকান 
যকান তে্য মানববক সহায়তা প্রদানকারীবদর কাবে 
যদয়া হবব এবং যসই তে্য বকভাবব ব্যাখ্যা করা হবব 
তাও তারা বনধ্সারে করবত োবর।
 
তে্য আদান-প্রদান বা তে্য প্রবাবহর এই গুরুত্বেেূ্স 
েে্সাবয়, োবরভাবষক এবং ভাষাগত সষেমতা অত্যন্ 
জরুরী। েবরভাষাগত বববিষ প্রবিষেে না োকবে 
ইংবরবজ, বাংো বা বময়ানমার ভাষায় মানববক সহায়তা 
েবরোেনাকারী েবরোেকবদর েবরভাষােেূ্স তে্য বা 
বাত্সা মধ্যস্থতাকারীরা সহবজই ভুেভাবব বুঝবত োবরন 
এবং ভুেভাবব ব্যাখ্যা করবত োবরন। 

একারবেই, রাখাইন এবং োটগাঁইয়াভাষী এমন 
ব্যবক্তবদর বনবয়াগ বদবত হবব োবদর  ইংবরবজ, 
বময়ানমার এবং যরাবহঙ্া ভাষায় দষেতা রবয়বে। 
একইসাবে, তাবদর ভাষান্র, অনুবাদ এবং সাংস্কবৃতক 
মধ্যস্থতা ববষবয় প্রবিষেে প্রদান করাও গুরুত্বেেূ্স। 

অস্পষ্ট বেোগোপ্েোগ এ�ং স্ল্প সষেমতোর 
কোরপ্ণ ভুল তথ্য প্রচোর, অঝ�শ্োস এ�ং 
ষেমতোর ভোরসোম্যহীনতোর সঝৃষ্ট হপ্ত পোপ্র

বসবতে-র গ্রামীে ক্যাম্প ও গ্রামগুবোবত, মানববক 
সহায়তা প্রদানকারীগে এবং বাস্তুেু্যত ব্যবক্তবদর 
মাবঝ প্রধান মধ্যস্থতাকারী বহবসবব কাজ কবর 
রাখাইনভাষীগে। কক্সবাজাবর, োটগাঁইয়াভাষীগে এই 
ভূবমকা োেন কবর।

তােরেবরও উভয় যষেবরেই, মানববক সহায়তা 
প্রদানকারী এবং বাস্তুেু্যত ব্যবক্তগে সাধারেত যে 
ধরবনর ববষবয় যোগাবোগ কবরন বা তে্য আদানপ্রদান 
কবরন, মধ্যস্থতাকারীবদর যসই ববষয়গুবো সম্পবক্স 
ধারনা বা অবভজ্ঞতার অভাব রবয়বে। ববষয়বস্তু 
সম্পবক্স েবেষ্ ধারনা না োকার সাবে সাবে ভাষাগত 
সীমাবদ্ধতা এবং সাংস্কবৃতক তারতবম্যর ববষবয় 
সবেতনতা না োকার দরুে ভুে এবং অসম্পেূ্সভাবব 
তে্য আদান-প্রদান হবয় োবক।
 
এর ফবে, মানববক সহায়তা প্রদানকারীগবের সাবে 
সাবে বাস্তুেু্যত ব্যবক্তগেও মধ্যস্থতাকারীবদর প্রদতে 
তে্য সম্পবক্স সবদিহান োবক। বময়ানমার ও রাখাইন 
এবং যরাবহঙ্া ও োটগাঁইয়ার মধ্যকার সাদিৃ্য, 
তবসাদিৃ্য এবং োরস্পবরক অববাধ্যতা সম্পবক্স 
েরস্পরবববরাধী বক্তব্য যিানা োওয়ার কারে বহবসবব 
দষেতার রাটবতবক দায়ী করা োয়। 
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যরাবহঙ্া জনবগাষ্ীর ভাষা এবং তাবদর সাষেরতার 
দষেতা সম্পবক্স ভুে ধারনা োকার কারবে মানববক 
সহায়তা কাে্সক্বম যোগাবোগ আরও ষেবতগ্রস্থ হয়। 

অবনক মানববক সহায়তাকারীবদর কাবে সাষেরতা 
সম্পবক্স যে তে্য রবয়বে, প্রকৃত সাষেরতার হার তার 
যেবক অবনক কম; কাবজই যমৌবখক যোগাবোবগর 
যকাবনা ববকল্প যনই। 

উভয় স্থাবনর মানববক সহায়তাকারীবদর উের বট.রবলিউ.
বব-র একবট সমীষোয় যদখা যগবে যে, তাবদর অবনবকই 
মবন কবরন যে যরাবহঙ্াবদর একবট ব়ি অংি ে়িবত 
এবং বেখবত জাবন।7 বাস্ববকত, সববেবয় সাম্প্রবতক 
গববষোয় যদখা োয় যে বসবতে িহবরর মারে ৪০ িতাংি 
যরাবহঙ্া যে যকাবনা ভাষায় সাষেরজ্ঞানসম্পন্ন হবার দাবব 
কবরবেন।8 একইভাবব, কক্সবাজাবর বট.রবলিউ.বব-র 
জবরেকৃত যরাবহঙ্া েবরবাবরর মবধ্য ৩৪ িতাংি ববেবে 
যে তারা সাষেরজ্ঞানসম্পন্ন, এবং এই সাষেরতা মেূত 
বময়ানমার ভাষায়।

7 ‘“মানববক সহায়তা প্রদানকারীগে”’ বেবত যবাঝায় যে 
রাখাইন রাবজ্য যরাবহঙ্াবদর জন্য েবরোবেত সা়িাদান 
কাে্সক্বম সংবলিষ্ যে যকাবনা সংস্থার যে যকান েে্সাবয় কম্সরত 
যে যকাবনা জাতীয় বা আন্জ্সাবতক কম্সী। অনোইন সমীষোবট 
ইংবরবজ এবং বময়ানমার ভাষায় ববতরে করা হয়। অনোইন 
সমীষোবটর েদ্ধবত এবং মেূ প্রনোবেী সম্পবক্সত ববস্াবরত তে্য 
যদখা োবব এই বেংবক [ https://translatorswithout-
borders.org/wp-content/uploads/2019/09/
Basic-plain-language-principles-for-humani-
tarians.pdf ]

8 সাষেরতার যষেবরে যজ.আই.বে.এস েবরমাে হবো যে যকান 
ভাষায় একবট সহজ বাক্য ে়িবত বা বেখবত োরার ষেমতা 
সম্পবক্স আত্ম-মেূ্যায়ন। বট.রবলিউ.বব-এর অনোইন সমীষোয় 
যেভাবব প্রকাবিত হবয়বে তার যেবক এবট বভন্নভাবব বো 
হবয়বে ("আেনার মবত, রাখাইন রাবজ্যর ক্যাবম্প বসবাসকারী 
অভ্যন্রীেভাবব বাস্তুেু্যত যরাবহঙ্াবদর মবধ্য কত িতাংি 
বনম্নববে্সত বেবখত ভাষাগুবে বঝুবত োবর?")

উক্ত গববষো আরও বনবচিত কবরবে যে বময়ানমার, 
রাখাইন এবং োটগাঁইয়া ভাষার জ্ঞান মানববক সহায়তা 
প্রদানকারীগে ো মবন কবরন তার যেবক অবনক 
কম। বববিষ কবর এই ভাষাগুবের জ্ঞান মবহো, কম 
ববয়বস তরুে, বকবিার-বকবিারী এবং গ্রামীে অঞ্চবের 
যোকবদর মবধ্য আরও কম। এর অে্স যরাবহঙ্া ভাষাবত 
যোগাবোগ করা জরুরী।

মানববক সহায়তা প্রদানকারীবদর একবট ব়ি অংি মবন 
কবর যে, যরাবহঙ্া ভাষার সাবে রাখাইন ও োটগাঁইয়া 
ভাষার অবনক বমে, এবং অবধকাংি যরাবহঙ্া এই 
ভাষাগুবো বুঝবত োবর। আরও একবট ব়ি অংি মবন 
কবর যে অবধকাংি যরাবহঙ্া বময়ানমার ভাষা বুঝবত 
োবর। বাস্ববকত, রাখাইন বা বময়ানমার যকাবনা 
ভাষাভাষীর কাবেই যরাবহঙ্া ভাষা োরস্পবরকভাবব 
যবাধগম্য নয় এবং খবু অল্পসংখ্যক যোকই এ দুবট 
ভাষার যে যকাবনা একবটবত কো বেবত োবর। মবহো, 
কম বয়সী মানুষ এবং গ্রামাঞ্চে যেবক বাস্তুেু্যত 
যোকবদর যষেবরে এর যে যকাবনা একবট ভাষায় কো 
বোর সম্ভাবনা সববেবয় কম। োটগাঁইয়া এবং যরাবহঙ্া 
ভাষার মবধ্য সম্পক্স োকবেও, ২০১৭ সাে যেবক এ 
েে্সন্ কক্সবাজাবর বট.রবলিউ.বব-র েবরোবেত গববষোয় 
যদখা োয় যে, অবনক গুরুত্বেেূ্স ধারনা যবাঝাবনার 
যষেবরে তারা একই বা সমাে্সক িব্দ ব্যবহার কবর না।9

অবনবাে্সভাবব, িরোে্সীবদর ভাষাগত দষেতা সম্পবক্স 
মানববক সহায়তা প্রদানকারীবদর অনুমান এবং 
বাস্বতার মবধ্য োে্সবক্যর কারবে যবাধগম্যতার 
যষেবরে রাটবত যদখা োয়। কক্সবাজাবরর িরোে্সীবদর 
মবধ্য েবরোবেত বট.রবলিউ.বব-র সমীষোয় যদখা 

9 https://translatorswithoutborders.org/rohing-
ya-refugee-crisis-response/

বেপ্খ মপ্ন হয় বে মোনঝ�ক 
সহোয়তো প্রেোনকোরীরো বরোঝহঙ্ো 
ভোষো এ�ং সোষেরতোর েষেতো 
সম্পপ্ক্ সঝঠক �ঝুপ্ত পোপ্রন নো।

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/rohingya-refugee-crisis-response/
https://translatorswithoutborders.org/rohingya-refugee-crisis-response/
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োয় যে, ২০১৭ সাে যেবক এ েে্সন্ যে সকে 
িরোে্সী বাংোবদবি এবসবে তারা মানববক সহায়তা 
প্রদানকারীবদর সাবে যোগাবোগ করার যষেবরে সমস্যার 
সম্মখুীন হবয়বে।

জবরবে অংিগ্রহেকারী সম্প্রবত আসা েবরবারগুবোর 
েয়বরেি িতাংি ববেবে যে, মানববক সহায়তাকারীরা 
ো ববেন তারা তার সব িব্দ বুঝবত োবর না। বববিষ 
বা োবরভাবষক িবব্দর ব্যবহার েবদও এই সমস্যার 
একবট কারে, তবব এর আরও একবট কারে এবট হবত 
োবর যে মাে-েে্সাবয় যে সকে মানববক সহায়তা কম্সী 
রবয়বেন তারা সাধারেত োটগাঁইয়া বা বাংোভাষী। 

ভোষোগত �ো্োর বষেপ্রে একভোষী বরোঝহঙ্োরো 
স�প্চপ্য় অসহোয়  

এই বহুভাবষক মানববক সা়িাদান কাে্সক্বম, একভাষী 
যরাবহঙ্ারা মানববক সহায়তা যসবা সম্পবক্স ভুে যবাঝা, ভুে 
তে্যপ্রাবপ্ত ও অববশ্াবসর যষেবরে সববেবয় ঝুবঁকবত রবয়বে। 
বহুভাষী যরাবহঙ্াবদর তুেনায় তাবদর যসবা গ্রহবের হার 
কম এবং তারা তুেনামেূকভাবব কম মানসম্মত যসবা 
গ্রহে কবর োবক। তাবদর যবতনভুক্ত যস্বচ্ছাবসবী হওয়ার 
বা যেিাগত ববকাবির সম্ভাবনাও কম। 

বসবতে এবং কক্সবাজাবরর যরাবহঙ্াবদর মবধ্য োরা 
একভাষী যরাবহঙ্া তাবদর অবধকাংিই হবো যসই সব 

মানুষ োবদর যকান প্রকার বিষো যনই, োরা গ্রামাঞ্চে 
যেবক এবসবেন এবং মবহোরা। এর ফবে এবদর েবষে 
বিষোর সুবোগ গ্রহে বা অন্যান্য ভাষার মানুষবদর সাবে 
যোগাবোবগর সুবোগ সীবমত। 

কক্সবাজাবরর িরোে্সীবদর মবধ্য েবরোবেত বট.রবলিউ.
বব-র সাষেরতা সম্পবক্সত একবট আত্ম-মেূ্যায়ন সমীষোয় 
যদখা োয় যে, সকে বয়বসর ব্যবক্তবদর মবধ্য েরুুষ ও 
যেবেবদর তুেনায় নারী ও যমবয়বদর মবধ্য সাষেরতার হার 
কম। ৫০ বা তদূর্্স বয়বসর আটানব্বই িতাংি মবহো 
বনবজবদর সাষেরজ্ঞানহীন বহবসবব বে্সনা কবরবেন। 

েোবফরার উেবর বনবষধাজ্ঞা োকায় অ-যরাবহঙ্া 
যগাষ্ীগুবোর সাবে যমোবমিার সুবোগ কম োকা 
এবং উচ্চবিষো যেবক ববঞ্চত হওয়ার কারবে, 
বসবতের গ্রামাঞ্চে যেবক বাস্তুেু্যত এবং বসবতে ক্যাবম্প 
বসবাসকারী যোবকরা বময়ানমার বা রাখাইন ভাষায় 
কো বেবত োয় না। এই যগাষ্ীবটর জন্য িহরাঞ্চবের 
যরাবহঙ্াবদর সাবে যোগাবোগ করার যষেবরে বকেুটা 
সমস্যা হয়। কক্সবাজাবর নতুন কবর আগত 
িরোে্সীরাও মূেত একভাষী, েবদও ববগত দিবক 
আগত "বনববন্ত" িরোে্সীরা স্থানীয় ভাষায় দষেতা 
অজ্সন কবরবে।

বাংোবদবির িরোে্সী ক্োবম্পর একবট বলিবনবক একজন  স্্বোস্থ্ে কম্সী তার ভাবনা প্রকাি করবেন। 



 
 

 

ট্ান্সবেটস্স উইদাউট বর্সাস্স (বট.রবলিউ.বব) এমন একবট বববশ্র স্বপ্ন যদবখ যেখাবন জ্ঞান যকাবনা ভাষাগত বাধা 
মাবন না। এবট েকু্তরাষ্ট্র-বভবতেক একবট  অোভজনক সংস্থা ো মানববক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থার সাবে যেিাদার 
ভাষাববদবদর সংবলিষ্ কবর, স্থানীয় ভাষায় অনুবাবদর সষেমতা ততবর এবং ভাষাগত বাধা সম্পবক্স সবেতনতা সবৃষ্র 
মাধ্যবম মানুষবক তাবদর বনজ ভাষায় জীবনরষোকারী তে্য যেৌঁবে যদয়। ১৯৯৩ সাবে (রোদুক্তা স্যানস ফঁ্বতয়াহ্ 
নাবম) ফ্াবন্স প্রবতবষ্ত হওয়ার ের যেবক, বট.রবলিউ.বব প্রবতবের েষে েষে জীবনরষোকারী ও জীবন-েবরবত্সনকারী 
তে্য অনুবাদ কবর েবেবে। ২০১৩ সাবে, ওয়ার্সস অব বরবেফ নাবম বট.রবলিউ.বব এর প্রেম সংকটকােীন রোে 
অনুবাদ যসবার সূেনা কবর, এরের যেবক এখন েে্সন্ প্রবতবের এবট সংকটকাবে সা়িাদান কবর েবেবে।

এই গববষো সম্পবক্স আরও জানার জন্য অেবা বাংোবদি ও বময়ানমাবর যরাবহঙ্াবদর জন্য সা়িাদান কাে্সক্বম 
বট.রবলিউ.বব বকভাবব সহায়তা করবে যস সম্পবক্স জানার জন্য আমাবদর ওবয়বসাইবট রবুর আসুন অোবা এখাবন 
যোগাবোগ করুন:
bangladesh@translatorswithoutborders.org অেবা myanmar@translatorswithoutborders.org. 
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