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সতূ্র: বর্ত মানে স্ােীয় ও র�াহিঙ্া সম্প্রদানয়� মন্যে সম্পর্ত  
ররমে এবং রানদ� সম্পর্ত নর ররাহিড-১৯ রীিানব 
প্রিাহবর র�নে রা জােনর হবহবহস হমহডয়া অযোরশে 
এবং ট্ান্সনেটস্ত উইদাউট বড্ত াস্ত (টিডহলিউহব) র�ানে 
সার জে পরুুষ ও সার জে ো�ী� সানে রমাট ১৬টি 
হবশদ সাক্াৎরা� (আইহডআই) হেনয়নে। সাক্াৎরা� 
দারানদ� মন্যে সার জে র�াহিঙ্া এবং েয় জে স্ােীয় 
বাংোনদশী। এই সাক্াৎরা� রম মানস� ১৪-১৭ রাহ�নে� 
মন্যে রেয়া িনয়হেে।

ররাহিড-১৯ এ� রা�নে রমমী ও রবেচ্ানসবী� 
সংেযো রনম যাওয়ায় র�াহিঙ্ানদ� সানে 
রযাগানযাগও রনম রগনে
হবস্াহ�র হবিরীয় পষৃ্ায়

ররাহিড-১৯ এ� প্রাদিু্ত াব চোরােীে স্ােীয় ও 
র�াহিঙ্া সম্প্রদানয়� মন্যে সম্পর্ত

বর্ত মানে উভয় সম্প্রদায়ই কন�াো ভাই�াস 
এবং জীববকা বেনয় সবনেনয় বববি বেবতির

আনোচোয় উিয় সম্প্রদানয়� মােুষই বনেনেে রয রন�াোিাই�াস 
রানদ� জীবে ও জীহবরানর েবু রবহশ প্রিাহবর র�নে। রা�া 
জাহেনয়নেে রয চোন��ায় হবহ্হেনষন্� রা�নে টারা আয় র�া 
ও পহ�বান�� ি�েনপাষে র�া রঠিে িনয় উনেনে। এ� পাশাপাহশ, 
র�াহিঙ্া�া সাম্প্রহরর অহনিরানডে রানদ� ঘ� ক্হরগ্রস্ িওয়া� বযোপান� 
উনলেে রন�নেে – রা�া বনেনেে রয এরা�নে অরযেন্ত সমসযোয় আনেে 
এবং রোো আরানশ� েীনচ োরনর বা্যে িনচ্ে। র�াহিঙ্ানদ� মন্যে 
অনেনর রশল্া� হেনয় উনবিগ প্ররাশ রন�নেে এবং বনেনেে রয রানদ� 
আশংরা আসন্ন বষ্তারানে রশল্া�গুনো টিনর োরনর পা�নব ো।

হরেু র�াহিঙ্া� জেযে মানস মাত্র এরবা� োদযে সিায়রা পাওয়া এরটা 
বড় সমসযো। রা�া জাহেনয়নেে রয রানদ�নর মানস রয পহ�মাে োবা� 
রদয়া িয় রা পহ�বান�� সরনে� জেযে যনেষ্ট েয়। রনব র�াহিঙ্া�া রয 
হবষয়টি হেনয় সবনচনয় রবহশ উহবিনি রা িে চোন��ায় হবহ্হেনষ্, 
রা�ে রা�া টারা আয় রন� এই চাহিদাগুনো রমটানর পা�নেে ো।

 েরডাউনে� রা�নে গর দইু মাস আহম রানজ রযনর 
পাহ�হে আ� আমা� চারহ� চনে রগনে। আমা� বাবা হদে মজনু�� 
রাজ রন�ে আ� বর্ত মানে রা�ও রাজ রেই।”

– ো�ী, স্ােীয় সম্প্রদায়, উহেয়া

 আম�া রয পহ�মাে োদযে পাই রা যনেষ্ট েয়। আনগ বাইন� 
হগনয় টারা আয় রন� এই োনদযে� অিাব রমটারাম। হরন্তু এেে 
আমানদ� ররাোও রযনর রদয়া িনচ্ ো।”

– পরুুষ, র�াহিঙ্া সম্প্রদায়, রযোম্প ১ই

উিয় সম্প্রদানয়� অংশগ্রিেরা�ীই বনেনেে রয রা�া রানদ� 
সন্তােনদ� হেনয় হচহন্তর। েরডাউনে� রা�নে সব স্কু ে, োহে্তং রসন্া� 
এবং মাদ্াসা বন্ধ রন� রদয়া িনয়নে এবং মােুনষ� হচন্তা রয হশশুনদ� 
রেোপড়া ঠিরমর িনচ্ ো। এ� পাশাপাহশ, টারা� অিানব ঈনদ 
হশশুনদ� েরুে জামা হরনে হদনর ো পা�া� হবষয়টিও র�াহিঙ্া�া 
উনলেে রন�নেে।
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ত্ানে ববষম্য ব�াবিঙ্া ও স্ােীয় সম্প্রদানয়� মন্্য 
সম্পনক্ত � ওপ� প্রভাব বেলনে

২০১৭ সানে শ�োেমী আগমনে� সানে সানেই স্ােীয় জেসা্া�ে রানজ� সনুযাগ রনম যাওয়া ও 
হেরযে বযেবিায্ত সামগ্রী� দাম রবনড় যাওয়া� বযোপান� আশংরা প্ররাশ রন�হেনেে। অরীনর বহুবা� 
স্ােীয় বাহসন্া�া ত্রানে ববষনমযে� অহিনযাগ রন�নেে রা�ে রযোনে র�াহিঙ্া�া োদযে, রশল্া�, 
এেএ�আই ও অেযোেযে ত্রাে সামগ্রী পাে, রসোনে স্ােীয় বাংোনদশীনদ� রাজ রন� জীবে ্া�ে 
র�নর িয়। বর্ত মাে পহ�হস্হরনর স্ােীয় মােুষজে জাহেনয়নেে রয, এেে পয্তন্ত রা�া এই অবস্া� 
সানে ররানোিানব মাহেনয় হেনেও, রন�াোিাই�াস সম্পহর্ত র হবহ্হেনষ্ রানদ� অবস্া অরযেন্ত 
রষ্টর� রন� রুনেনে। স্ােীয় সম্প্রদানয়� অংশগ্রিেরা�ী�া জাহেনয়নেে রয রীিানব এেহজও'�া 
র�াহিঙ্ানদ� ত্রাে সামগ্রী হদনেও রা�া হরেুই পােহে, যহদও রা�া শুনেনেে রয বাংোনদশ স�রা� 
অনের এোরায় স্ােীয় সম্প্রদানয়� মন্যে ত্রাে হবর�ে র�নে। র�াহিঙ্ানদ� সানে আনোচোনরও 
এই বযোপা�টি উনে এনসনে। রা�া বনেনেে রয প্রেনম যেে হময়ােমা� রেনর এনসহেনেে রেে 
স্ােীয় মােুষনদ� সানে সম্পর্ত  রবশ িানোই হেে হরন্তু রযনিরু স্ােীয় সম্প্রদানয়� মােুষজে স�রা�, 
স্ােীয় প্রশাসে বা এেহজও'রদ� রেনর ররােও সিায়রা পানচ্ে ো, রাই রা�া আ� র�াহিঙ্ানদ� 
ররােও সিােুিূহর রদোনচ্ে ো।

 র�াহিঙ্ানদ� রন�াো িাই�ানস ররােও সমসযো িনব 
ো রা�ে স�রা� ওনদ� ত্রাে হদনচ্।”

– ো�ী, স্ােীয় সম্প্রদায়, উহেয়া

ররাহিড-১৯ এ� রা�নে রমমী ও রবেচ্ানসবী� সংেযো রনম 
যাওয়ায় র�াহিঙ্ানদ� সানে রযাগানযাগও রনম রগনে

রক্সবাজান� র�াহিঙ্া সম্প্রদায়নর রন�াো িাই�াস রেনর �ক্া র�া� উনদেনশযে এরমাত্র অরযেন্ত জরুহ� রমমীনদ�ই রযোনম্প� হিরন� রাজ 
র�নর রদয়া িনচ্, হরেু রসক্টন� রমমী� সংেযো ৮০% পয্তন্ত রহমনয় রদয়া িনয়নে। সাম্প্রহরর সাক্াৎরান� র�াহিঙ্া�া রমমী� ঘাটহর রীিানব 
রানদ� বোস্যে রসবানর প্রিাহবর র�নে রা জাহেনয়নেে। আন�াহপর হবহ্হেনষন্� রা�নে রসই রমমী�া রযোনম্প ঢুরনর পা�নেে ো যানদ� 
র�াহিঙ্া�া হবশ্াস র�নরে এবং যা�া হেয়হমর র�াহিঙ্ানদ� সানে রযাগানযাগ �ােনরে। এই এেহজও রমমী�া র�াহিঙ্ানদ� হেয়হমরিানব রেযে 
হদনরে ও আশ্স্ র�নরে। র�াহিঙ্া�া বর্ত মানে ো�ী বান্ধব বা হশশু বান্ধব ররন্রে রযনর পা�নেে ো রা�ে রসগুহে বন্ধ রন� রদয়া িনয়নে বা 
রমমী� সংেযো রহমনয় রদয়া িনয়নে। এ� �নে রযাগানযানগ� ওপন�ও প্রিাব পনড়নে।

সতূ্র: রসবায় বযেব্াে এবং অেু্াবে, িাষা ও রযাগানযানগ� 
ওপ� প্রিাব বুঝনর হবহবহস হমহডয়া অযোরশে এবং ট্ান্সনেটস্ত 
উইদাউট বড্ত াস্ত (টিডহলিউহব) র�ানে ১৫টি হবশদ সাক্াৎরা� 
(আইহডআই) হেনয়নে। এনর আট জে পরুুষ এবং সার জে 
ো�ী অংশ হেনয়হেনেে। সাক্াৎরা�গুহে ২৮ এহপ্রে রেনর 
১১ই রম'� মন্যে রেয়া িনয়হেে।

স্ােীয় বকেু মােুনষ� ্া�ো বে ব�াবিঙ্া�া কন�াো ভাই�াস 
েডানছে এবং অপ�া্মূলক কাজকনম্ত� সানে জবডর।

আনোচোয় স্ােীয় সম্প্রদানয়� মােুষ বনেনেে রয, রানদ� আশংরা র�াহিঙ্া�া অরযেন্ত রঘঁষানঘঁহষ রন� বসবাস 
র�ায় রযোনম্প দ্রুর িাই�াস েহড়নয় পড়নব। রা�া এবযোপান�ও হচহন্তর রয র�াহিঙ্া�া আ�ও বড় এোরায় 
িাই�ানস� হবস্া� ঘটানব রা�ে রানদ� অনেনরই স্ােীয় মােুষনদ� বাহড়নর রাজ র�নর বা বাজান� রযনর 
রযোনম্প� বাইন� আসাযাওয়া র�নেে।

স্ােীয় অংশগ্রিেরা�ী�া আ�ও বনেনেে রয রানদ� মনে িয় বহু র�াহিঙ্াই হবহিন্ন অপ�া্মেূর রাজরনম্ত� 
সানে জহড়র �নয়নে রযমে অবব্ মাদর দ্বযে, ডারাহর, মােুষনর শাসানো ও িরযো র�া ইরযোহদ।

 আমানদ� সম্প্রদানয়� সরনেই মনে রন� রয র�াহিঙ্া�াই এই র�াগ হেনয় এনসনে, 
রাই আম�া র�াহিঙ্ানদ� সানে সমস্ সংস্পশ্ত এহড়নয় চো� রচষ্টা র�হে।”

– ো�ী, স্ােীয় সম্প্রদায়, উহেয়া

 অনের র�াহিঙ্াই রাজরম্ত, ররোরাটা বা রঘা�ান��া র�নর হেয়হমর রযোনম্প� 
বাইন� আসনে আ� এিানব আমানদ� সম্প্রদানয়� মন্যে রন�াো িাই�াস েড়ানচ্।”

– পরুুষ, স্ােীয় সম্প্রদায়, উহেয়া
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হবহবহস হমহডয়া অযোরশে এবং ট্ান্সনেটস্ত উইদাউট বড্ত াস্ত হমহের িানব র�াহিঙ্া সংরনট ক্হরগ্রস্ 
জেসা্া�নে� রাে রেনর মরামর সংগ্রি র�া এবং রসগুনো সংরহের র�া� রাজ র�নে। এই 
সংহক্প্ত প্রহরনবদেটি� উনদেশযে িে হবহিন্ন হবিাগগুনোনর র�াহিঙ্া এবং আশ্রয়দারা (বাংোনদশী) 
সম্প্রদানয়� রেনর পাওয়া হবহিন্ন মরামনর� এরটি সংহক্প্ত হবব�ে রদওয়া, যানর রা�া জেনগাষ্ঠীগুনো� 
চাহিদা এবং পেন্-অপেনন্� হবষয়টি হবনবচো রন� ত্রানে� রাজ আ�ও িানোিানব পহ�রল্পো 
এবং বাস্বায়ে র�নর পান�।

এই রাজটি� জেযে অে্ত স�ব�াি রন�নে ই.ইউ হিউমযোহেনটহ�য়াে এইড এবং ইউনর হডপাট্তনমন্ �� 
ইন্া�েযোশোে রডনিেপনমন্।

‘যা জাো জরুহ�’ সম্পনর্ত  আপো� রযনরানো মন্তবযে, প্রশ্ন অেবা মরামর, info@cxbfeedback.org 
ঠিরাোয় ইনমইে রন� জাোনর পান�ে।

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

 রম সংেযোয় [ত্রাে রমমী�া] রযোনম্প আসনেে। মানঝ মানঝ আম�া বুঝনর পা�হে ো... এ�া 
আমানদ� িাষা জানেে হরো। আনগ প্রনরযেরটা ররন্রে অনের রবেচ্ানসবী োরনরে... [এেে] 
রবেচ্ানসবী� সংেযোও রনম রগনে। রাই আম�া রা� রানে সিায়রা চাইব বুঝহে ো, রা�ে আম�া 
রানদ� রো বুঝনর পা�হে ো বা আমানদ� রো রবাঝানর পা�হে ো”

– র�াহিঙ্া ো�ী, রযোনম্প ১ডহলিউ

সম্প্রদানয়� মােুষ হচহরৎসা ও পষু্টি ররন্রেও রবেচ্ানসবী� সংেযো রনম যাওয়া� বযোপান� বনেনেে। 
র�াহিঙ্া সম্প্রদানয়� রবেচ্ানসবী�া মােহবর রমমীনদ� হবহিন্ন রানজ সািাযযে রন�ে, রযমে র�াহিঙ্া ও রসবা 
স�ব�ািরা�ীনদ� মন্যে সাংস্কৃ হরর ম্যেস্রা ও রদািাষী� রাজ র�া। সম্প্রদানয়� মােুষ জাহেনয়নেে 
রয ো�ী ও হশশুনদ� বোস্যে রর্রে ও পষু্টি ররন্রে� রমমীনদ� রো বুঝনর সমসযো িনচ্। রসোনে রেযে 
রদয়া� জেযে রযসব রপাস্া� ও অেযোেযে মহুদ্র উপর�ে �নয়নে রসগুনো ররমে রানজ োনগ ো রা�ে 
রবহশ�িাগ মােুষই পড়নর পান�ে ো।

বোস্যে রসবা পহ�নবনশ এই রদািাষীনদ� িূহমরা হবনশষিানব গুরুত্বপেূ্ত রা�ে রযোনম্প রম্ত�র রবহশ�িাগ 
ডাক্া�ই র�াহিঙ্া িাষা জানেে ো। শ�োেমী�া বনেনেে রয হরেু ডাক্া� চাটগঁাইয়া বেনেও, রবহশ�িাগ 
ডাক্া�ই বাংোনদনশ� অেযোেযে এোরা� বাংো িাষািাষী। র�াহিঙ্া রবেচ্ানসবীনদ� মন্যে যা�া বাংো বা 
ইংন�হজ িাষা জানেে রা�া সা্া�ের বোস্যে রসবায় রদািাষী� রাজ রন�ে, যানর হবি-মেুী রযাগানযানগ� 
মা্যেনম র�াগী� রো শুেনর ও বুঝনর পা�া হেহচির র�া যায়। এ� ওপন� হচহরৎসা� রায্তরাহ�রাও 
হেি্ত � রন�।

 আহম ডাক্া�নর আমা� সমসযো� রো বনেহেোম। হরহে ররােও প্রশ্ন হজজ্াসা রন�েহে। 
হরহে শু্ু ওষু্  হেনে বুহঝনয় হদনেে ররােটা রেে রেনর িনব হরন্তু আহম হরেুই বুঝনর পাহ�হে, 
রা�ে হরহে র�াহিঙ্ানর বেহেনেে ো আ� মাস্ পন� হেনেে। আহম এমহেনর বাংো রমাটামটুি বুহঝ 
হরন্তু উহে মাস্ পন� োরায় বুঝনর পাহ�হে।”

– র�াহিঙ্া ো�ী

এই সমসযো� সমা্ানে� জেযে সম্প্রদানয়� সদসযে�া অেুন�া্ রন�নেে যানর রানদ� র�াহিঙ্া িাষায় 
মনুোমহুে রেযে রদয়া িয় বা অহডও বার্ত া বযেবিা� র�া িয়। এ� �নে রযোনম্প রসবা স�ব�াি র�া সিজ 
িনব, হবনশষর বোস্যে রসবা।

রযোনম্প ত্রাে রমমীনদ� সংেযো রনম যাওয়া এবং রবেচ্ানসবী রদািাষীনদ� অিাব হেনয় র�াহিঙ্ানদ� উনবিগ 
বাড়নে এবং সম্ভবর বাড়নর োরনব। দ�ূ রেনর পহ�চাহের মােহবর রম্তরানডে� রক্নত্র, রযোনম্প রম্ত�র 
রমমীনদ� ক্হরগ্রস্ মােুষনদ� িাষা ও রযাগানযাগ সম্পহর্ত র চাহিদা প�ূে র�নর পা�া অরযেন্ত জরুহ�।
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