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ইস্যু ৪৩ × ব্ধবার, ০৯ সসপ্টেম্বর ২০২০

সতূ্র: ২০১৭ সাল থেকে থ�াহিঙ্া জনক�াষ্ঠী েক্সবাজাক� শ�নােথী 
হিকসকব বসবাস শুরু ে�া� প� থেকেই, হবহিন্ন সংস্া ে্াকপে 
বসবাস�ত থ�াহিঙ্া জনক�াষ্ঠী� োছ থেকে তাকে� নানা উকবে� 
সপেহেকি ত মতামত সংগ্রি েক� আসকছ। হবহবহস হমহিযা অ্ােশন 
এই মতামতগুকলা হনযহমত সংগ্রি ে�কছ এবং এই মতামকত� 
হবকলেষণ থ�াহিঙ্া সংেকে মানহবে সিাযতা� থষেকত্র পাওযা 
মতামকত� বুকলটিন ‘যা জানা জরুহ�’থত সংেহলত ে�া িকছে। মলূত 
এই বুকলটিকন থ�াহিঙ্া জনক�াষ্ঠী� উকবে� এবং চাহিো� মতামকত� 
হবকলেষকণ� প্রহতফলন প্রোশ ে�া িয। বতকি মাকন থ�াহিঙ্া জনক�াষ্ঠী� 
শ�নােথী হিকসকব বসবাকস� তৃতীয বছ� উপহনত িওযা� প�, 
ে্াকপে থ�াহিঙ্া জনক�াষ্ঠী তাকে� হনকজকে� েহমউহনটি পাশাপাহশ 
আশ্রযপ্রোনো�ী স্ানীয সম্প্রোকয� সাকে হেিাকব বসবাস ে�কছ 
থসটি বুঝকত হবহবহস হমহিযা অ্ােশন এখন পযকিন্ত সং�ৃিীত সেল 
তে্ পনু�ায হবকলেষণ েক�কছ। হবষযটি সপেকেকি  আ�ও হবষে ধা�না 
থপকত হবহবহস হমহিযা অ্ােশন হবহিন্ন ে্াকপে� শ�নােথীকে� সাকে 
ব্হতিপযকিাকয েো বকলকছ। এ� জন্ ৯, ১০ এবং ১১ই আ�স্ট 
আম�া ে্পে ৭, ৯ এবং ২৪ থেকে ৮টি থফান সাষোৎো� সংগ্রি 
েক�হছ যা� মকধ্ চা�জন থ�াহিঙ্া না�ী এবং চা�জন পরুুষ। 
এছাডাও হবহবহস হমহিযা অ্ােশন থ�াহিঙ্া জনক�াষ্ঠী এবং স্ানীয 
সম্প্রোকয� মধ্ো� বতকি মান সপেেকি  থেমন তা থবাঝা� জন্ এেটি 
পেৃে �কবষণাোযকি পহ�চালনা েক� (২৮ জন অংশগ্রিনো�ী� 
সাকে গুন�ত �কবষণা ) এবং এই �কবষণা� সাষোতো� গ্রিণ ৯ 
থেকে ২৯ই জলুাইকয� মকধ্ অনুহষ্ত িয। হবহবহস হমহিযা অ্ােশন 
এ� এই পেৃে �কবষণা� ফলাফলগুকলাও হনক্াতি হবকলেষণ ততহ� 
ে�া� থষেকত্র ব্বিা� ে�া িকযকছ।

সামাহজে সপেকেকি � 
নানান হেে হনকয থ�াহিঙ্া 
জনক�াষ্ঠী� েষৃ্টিিহঙ্

প্রায �ত হতন বছক�� ব্বধাকন (জানুযাহ� ২০১৮ থেকে জলুাই ২০২০ পযকিন্ত), হবহবহসই হমহিযা অ্ােশন থ�াহিঙ্া 
সংেকে মানহবে সিাযতা� উকদেকশ্ োজ ে�কছ এমন হবহিন্ন মানহবে সংস্া� োছ থেকে থ�াহিঙ্া সম্প্রোকয� সবকিকমাে 
১৮৪,৬৪৫টি মতামত সংগ্রি েক�কছ। মতামকত� এই সেল তে্গুকলা সেল শ�নােথী ে্াপে থেকে সংগ্রি ে�া িকযকছ 
এবং এখাকন জনসংখ্া� হবহিন্ন হচত্র থযমন থ�াহিঙ্া সম্প্রোকয� না�ী, পরুুষসি সেল ধ�কন� প্রাহন্তে মানুকষ� মতামত 
স্ান থপকযকছ। প্রাপ্ত তকে্� এই ব্াহপ্ত থ�াহিঙ্া জনক�াষ্ঠী� উকবে�সমিূকে মলূ্াযন ে�কত এবং সমকয� সাকে সাকে এই উকবে� 
সমিূ হেিাকব পহ�বহতকি ত িকযকছ থসটি বুঝকত সিাযতা েক�কছ।

সমেয়র সােথ সােথ সামািজক স�কর্  সং�া� �িতি�য়া (েবস-২৭০৫)
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অ�ঃস�দায় স�িকর্ ত নানা উে�গ (েবস-২০৬১)
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থ�াহিঙ্া জনক�াষ্ঠী� োছ থেকে উকে আসা অহধোংশ সমস্া 
খাে্, আশ্রয, স্াস্্ এবং নহেপত্র বা িেুকমকটেশকন� সাকে 
সপেহেকি ত িকলও, তাকে� হেছু অংশ হনকজকে� সম্প্রোকয� 
মধ্ো� (অন্ততঃ-সম্প্রোয সপেেকি ) নানা সমস্া� েো তুকল 
ধক�কছ। পাশাপাহশ থসবা প্রোনো�ীকে� সাকে তাকে� সপেেকি  
হবষযে সমস্া এবং স্ানীয মলূসম্প্রোকয� (আন্ততঃ-সম্প্রোয 
সপেেকি ) সাকে তা�া থযসব সমস্া� সম্ুখীন িকছে থসগুকলাও 
মতামকত উকে একসকছ। এই হবষযগুকলাকে আম�া এেসাকে, 
সামাহজে সপেেকি  হবষযে সমস্া হিসাকব থশ্রহণবদ্ধ েক�হছ 
(হবকলেষকণ� সহুবধাকেকি)। হবকলেষণ থেকে থেখা যায, থমাে মতামকত 
মাত্র ২ শতাংকশ এই ধ�কণ� উকবে� োেকলও, সমকয� সাকে সাকে 
এই ধ�কণ� সমস্াগুকলা� এেটি সাধা�ণ উর্কিমখুী প্রবণতা লষে্ 
ে�া থ�কছ। যা ২০১৮ এবং , ২০১৯ সাকল� থশষহেকে এবং ২০২০ 
সাকল� প্রেম িাক� চ�ম পযকিাকয থপৌঁকছহছল। এছাডাও থ�াহিঙ্া 
না�ী ও পরুুকষ�া থজন্া� হি হ ত্তে সহিংসতা, পাহ�বাহ�ে নানান 
সমস্া এবং তাকে� সাকে মাহঝ ও িলাহটেযা�কে� মকতা থসবা 
এবং ত্রাণ স�ব�ািো�ীকে� আচ�ণ সংক্ান্ত নানাহবধ উকবেক�� 
হবষযগুকলাও উত্াপন েক�হছল।

১.	 সম্প্রদায়ের	মধ্যকার	সম্পক্ক 	বিষ়েক	উযবেগ
ক)	 র�োহিঙ্ো	জনগণ	তোদে�	সম্প্রেোদ়ে�	মদ্যে	রেসব	সমসযেো�	মদু�োমহু�	িদছে

থ�াহিঙ্া মানুকষ� অি্ন্ত�ীণ হবক�াধ সমকয� সাকে সাকে আক�া 
থবকডকছ, ো�ন তা�া অকনে োছাোহছ বাস েক�ন এবং থ�াসলখানা, 
েযকলে এবং পাহন� উৎকস� মকতা সাধা�ণ এবং সীহমত সহুবধাগুকলা 
তাকে� িা�ািাহ� ে�কত িয। থযকিতু বহু মানুষ েীরকিহেন ধক� এই 
সীহমত সহুবধাগুকলা ব্বিা� ে�কছন, তাই তা�া প্রাযশই নানান 
সমস্া� মকুখামখুী িকযকছন, যা তাকে� তেনহদিন োজেকমকি বাধা 
সষৃ্টি েক�কছ। অকনকে হমকল এইসব অবোোকমা িা�ািাহ� েক� 
ব্বিা� ে�া� সময তাকে� লাইন ধক� অকপষো ে�কত িয। আবা� 
এ� জন্ তাকে� মকধ্ ততহ� িওযা তধযকিচু্হত েখকনা েখকনা ঝ�ডা 
বা মা�ামাহ�� ো�ণ িকয ো াডায। আবা� পাহ�বাহ�ে হবক�াধ এবং 
থজন্া� হি হ ত্তে সহিংসতা� রেনা� ো�কণ েহমউহনটি� অি্ন্ত�ীণ 
সপেকেকি � অবনহত রকে োকে।

মানুষজন মকন েক�ন (মতামত হবকলেষণ থেকে), সীহমত অবোোকমা� 
(থযমন থ�াসলখানা , ল্াট্রিন ইত্াহে) বা�বা� বা অহধে ব্বিাক�� 
ো�কণ তা ঠিেমত �ষেণাকবষেণ ে�া যায না। অকনেসময থেখা 
যায েযকলেগুকলা প্রাযই আেকে যায বা উপকচ পকড এবং থনাং�া 
ও অস্াস্্ে� িকয চা�পাকশ ে�ুকিন্ধ ছডায। এছাডাও, ে�জা ও 
োোকমা ষেহতগ্রস্ত োোয হেংবা পাহন� েল বা টিউবওকযলগুকলা 
ঠিে মকতা োজ না ে�া� ো�কণ এই অবোোকমাগুকলা নষ্ট িকয 

পকড োকে তা� উপ�, থযকিতু এই সহুবধাগুকলা সেকল গ্রিন েক�, 
তাই থোকনা হেছু নষ্ট িকল, এেজন অন্জনকে থোষাক�াপ েক�। 
এইসেল হবষয হনকয হনত্ নতুন ঝ�ডা ফ্াসাে ও মা�ামাহ� থলক�ই 
োকে। আবা� বকজকি্� অব্বস্াপনা, অকন্� চাকল বা রক�� সামকন 
মযলা-আবজকিনা থফলা ইত্াহে এই ধ�কন� সমস্া� ো�ণ হিকসকবও 
থেখা হেকছে। এছাডাও, োো� জায�া (পািাকড� চূডায বা হনকচ), 
িূহম মাহলে েতৃকি ে আশ্রযস্ান থেকে উকছেে এবং হবহিন্ন সকুযা�-
সহুবধাগুকলা থপকত ত্রাকণ� লাইকন ো াডাকনা সি নানান রেনা থ�াহিঙ্া 
জনক�াষ্ঠী� অি্ন্তক� নানা হবক�াধ সষৃ্টি ে�কছ।

 যা�া পািাকড� চূডায োকে, তা�া আবজকিনা এবং থনাং�া 
পাহন থফকল। আম�া োহে পািাকড� হনকচ� হেকে। থযকিতু (পাহন 
যাওযা�) থোন থরেন বা নালা থনই, থসই থনাং�া পাহন পািাকড� �া 
থবকয আমাকে� রক� একস থ�াকে। আ� যখহন এমন মযলা পাহন 
রক� থ�াকে, আম�া এ হনকয ঝ�ডা িয। মাহঝ এবং এনহজও 
গুকলাকে এ রেনা জানাকলও, এখকনা থোকনা সমাধান পাইহন।”

– পরুুষ, ২৬, ে্াপে ১৯, 
হবহবহস হমহিযা অ্ােশন-এ� থনযা থফান সাষোৎো�
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িজিবিভ স�িকর্ ত সামািজক স�েকর্ র মতামেতর অনুপাত, মাস অনুযায়ী
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েফ�য়াির-২০২০েফ�য়াির-২০১৯েফ�য়াির-২০১৮

�)	 র�োহিঙ্ো	জনদগোষ্ঠী�	মদ্যে	হিঙ্	হি	হ	ত্তক	সহিংসতো	হনদ়ে	উদবেগ

পবূকিবতথী হবহিন্ন �কবষণা থেকে থেখা থ�কছ, েক্সবাজাক�� বসবাস�ত 
থ�াহিঙ্া জনক�াষ্ঠী� মানুকষ�া তা াকে� আত্ীয থে� মাধ্কম রো 
সহিংসতাকে (হবকশষত না�ী ও থমকযকে� প্রহত) খবুই সাধা�ণ বা 
হনযহমত রেনা মকন েক�ন। আ�ও থেখা থ�কছ সহিংসতা� হশো� 
না�ী�া হচহেৎসা থসবা গ্রিকন� প্রকযাজন না িকল পা�তপকষে থোন 
সিাযতা গ্রিন ে�কত চান না। তা�প�ও েহমউহনটি� মতামকত� তে্ 
হবকলেষণ েক� থেখা যাকছে, হেছুহেন ধক� এই ধ�কন� সহিংসতা� 
েো তুকল ধ�া� পহ�মাণ থবকডকছ, এবং হেনহেন তা থবকডই চকলকছ। 
েহমউহনটি� মতামকত উহলিহখত সামাহজে সপেকেকি � হবষযগুকলা� 
মকধ্ প্রায ২৩ শতাংশই থজন্া� হি হ ত্তে সহিংসতা সপেহেকি ত, থযখাকন 
থযৌন িয�াহন অেবা স্ামী বা শ্বশু�বাহড� থলাকেকে� বো�া মা�কধাক�� 
মকতা শা�ীহ�ে হনপীডন েো উকে একসকছ। এইসব মতামকত� তে্ 
হবকলেষণ ও েহমউহনটি� মানুষকে� সাকে আকলাচনায থজন্া� হি হ ত্তে 
সহিংসতা� ো�ণ হিকসকব হবহিন্ন আেকি-সামাহজে হবষয থযমন – 

স্ামী-স্তী� (মলূত স্ামী�) োপেত্ বহিিূকি ত সপেেকি  বা হবেতীয হববাি, 
আহেকিে সঙ্ককে� ো�কণ সষৃ্ট িতাশা, খাবা� �ান্নায বা োে সংগ্রকি 
থেহ� িওযা� মকতা হবষযগুকলা উকে একসকছ । এই হবষযগুকলা� 
সাকে েখকনা আবা� থযৌতুে, বাল্হববাি এবং ইিটিহজংকয� মকতা 
ষেহতে� প্রচহলত হেছু �ীহত হমকল পহ�হস্হতকে আ�ও মা�াত্ে 
েক� থতাকল।

 ে্াকপে� পরুুষ�া এোহধে হবকয েক�। যহে তাকে� স্তী�া 
এই হবকয ে�কত বাধা হেকত চায, তকব তা�া মা�কধা� েক� স্তীকে� 
বাহড থেকে তাহডকয থেয।”

– না�ী, ৫০, ে্াপে ১৯, 
হবহবহস হমহিযা অ্ােশন-এ� থনযা থফান সাষোৎো�

গ)	 র�োহিঙ্ো	জনদগোষ্ঠী�	মদ্যে	
পহ�বোহ�ক	সমসযেো	সংক্োন্ত	উদবেগ

পাহ�বাহ�ে নানান হবষয সংক্ান্ত উকবে�গুকলা থ�াহিঙ্া 
েহমউহনটি� অি্ন্ত�ীণ উকত্তজনায আক�েটি মাত্রা ততহ� 
েক�কছ। প্রাপ্ত মতামত হবকলেষণ েক� থয সমস্াগুকলা থেখা 
যাকছে তা� মকধ্ স্ামী-স্তী� মধ্ো� হবক�াধ, হববািহবকছেে বা 
অন্ োউকে হবকয ে�া� জন্ স্ামী বা স্তীকে থছকড যাওযা; 
ত্রাণসামগ্রী সংক্ান্ত বেন্দ্ব, আহেকিে সমস্া, পহ�বাহ�ে সপেহত্ত 
বা পহ�বা� থেকে আলাো িওযা� হবষযগুকলা উকে একসকছ। 
থবহশ�িা� থষেকত্রই না�ী, বযস্ক ব্হতি এবং হশশু�া এই 
সমস্াগুকলা� ো�কণ সবকচকয থবহশ ষেহতগ্রস্ত িকছে। এমন 
অকনে রেনা রকেকছ থযখাকন পহ�বাক�� বযস্ক ব্হতিকে র� 
থেকে থব� েক� থেওযা িকযকছ এবং খাবা� বা অন্ান্ থমৌহলে 
হবষয থেকে বহচিত ে�া িকযকছ। এছাডাও, হশশুকে� সৎ বাবা-
মা বা পহ�বাক�� অন্ পকষে� সেস্কে� বো�া হনযকিাতকন� হশো� 
িওযা� মত রেনাও রকেকছ।

 সৎ মাকয� রক� থবকড ওো হশশু�া শা�ীহ�ে 
হনযকিাতকন� হশো� িকছে।”

– পরুুষ, ৩৩, ে্াপে ৭, 
হবহবহস হমহিযা অ্ােশন-এ� থনযা থফান সাষোৎো�।
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২.	 মাবি	ও	ভলাবটি়োরযদর	সহা়েতা	
িা	সসিা	বিয়ে	আবভয�াগ

েহমউহনটি� মতামত থেকে পাওযা তে্ হবকলেষণ েক� জানা যায বাংলাকেকশ থ�াহিঙ্া জনক�াষ্ঠী� 
বসবাস শুরু ে�া� প� থেকেই মাহঝ এবং িলাহটেযা��া তাকে� হবহিন্ন ধ�কন� সিাযতা বা থসবা 
হেকয োকে, আ� এই থসবা প্রোন হনকয জন�কণ� মকধ্ এে ধ�কন� অসন্তুষ্টি� সষৃ্টি িকযকছ। তে্ 
হবকলেষকণ মাহঝকে� েনুথীহতগ্রস্ িকয পডা� েো উকে একসকছ। থযখাকন থ�াহিঙ্া জন�ণ বকলকছন 
মাহঝকে� মাধ্কম সিকযাহ�তা পাওযা� হবহনমকয অকনে সময তাকে� অেকি বা ত্রাকণ� এেটি অংশ 
মাহঝকে� হেকয হেকত িয। উোি�ণস্রূপ তা�া আশ্রযস্ল থম�ামত, ত্রাণ হবত�কণ� তাহলোয নাম 
উোকনা, হবত�ণ থোকেন সংগ্রি বা নতুন থোকনা ব্বসায শুরু� অনুমহত পাওযা� থষেকত্র মাহঝকে� 
েনুথীহত� েো তুকল ধক�কছন। প�বতথীকত েহমউহনটি� মানুষকে� সাকে আকলাচনাযও এই অসকন্তাষ 
বা েনুথীহত� েো উকে একসকছ। আকলাচনায অংশগ্রিণো�ী হেছু না�ী প্রোশ েক� বকলকছন থয তা�া 
মাহঝ� হবরুকদ্ধ অহিকযা� ে�কত িয পান, থেননা তা�া মকন েক�ন অহিকযা� ে�কল তাকে� ত্রাণ 
পাওযা বন্ধ িকয যাকব।

 যখনই আম�া থোকনা সািায্ চাইকত মাহঝ এবং থিি মাহঝ� োকছ যাই, তাকে� ৫০০-
১০০০ োো হেকত িয।”

– না�ী, ৫০, ে্াপে ১৯, 
হবহবহস হমহিযা অ্ােশন-এ� থনযা থফান সাষোৎো�

এছাডাও, েহমউহনটি� মানুকষ�া তাকে� সাকে িলাহটেযা�কে� খা�াপ ব্বিাক�� হবষকযও অহিকযা� 
েক�কছন । থ�াহিঙ্া জনক�াষ্ঠী অহিকযা� েক�ন থয তা�া থোকনা সিাযতা চাইকত থ�কল িলাহটেযা��া 
েখকনা আপহ ত্তে� িাষা� ব্বিা� েক� বা তাকে�কে হুমহে প্রোন েক�, আবা� অেকি বা ত্রাকণ� 
এেটি অংশ অেবা মলূ্বান হজহনস চায। তা�া আ�ও বকলকছন, িলাহটেযা��া তাকে� োজ 
সঠিেিাকব ে�কছন না এবং েখকনা েখকনা তাকে� হনধকিাহ�ত োজগুকলা না েক�ই চকল যান।

 প্রায এে বছ� আক�, এেজন থ�াহিঙ্া িলাহটেযা� আমা� থমাবাইল চুহ� েক�হছল। 
আহম পুহলকশ� োকছ অহিকযা� েক�হছলাম... থসই অহিকযা� থচযা�ম্াকন� োকছ পাোকনা 
িয। হেন্তু আমা� োকছ োো না োোয আহম থোকনা সমাধান পাইহন। ো�ণ থচযা�ম্ান োো 
ছাডা হেছুই ে�কব না।”

– না�ী, ২৫, ে্াপে ২৪, 
হবহবহস হমহিযা অ্ােশন-এ� থনযা থফান সাষোৎো�
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৩.	 স্ািী়ে	কবমউবিটি	সম্পবক্ক ত	উযবেগ	
এিং	সম্পযক্ক র	টািায�াড়ি

েহমউহনটি� োছ থেকে পাওযা তে্ হবকলেষণ েক� 
জানা যায, থ�াহিঙ্া েহমউহনটি� যা�া স্ানীয বা থিাস্ট 
েহমউহনটি� োছাোহছ বাস েক�ন তা াকে� উকবে� বা 
সপেকেকি � োনাকপাডন তুলামলুেিাকব থবহশ। ে্াপে ৮ই, 
১১ এবং ১২ বালখুাহল বাজাক�� োছাোহছ, যা উিয 
সম্প্রোকয� মানুষ হনযহমত ব্বিা� েক�ন। আবা� এই 
ে্কপে� থ�াহিঙ্া সম্প্রোকয� তাকে� উকবেক�� েো তুকল 
ধক�কছনও থবহশ।

এেইিাকব আলাো এেটি �কবষণা, যা হবহবহস হমহিযা 
অ্ােশান পহ�চালনা েক�কছ এই েইু েহমউহনটি� 
সপেেকি  পযকিাকলাচনা ে�া� জন্, থযখাকন েইু েহমউহনটি� 
সপেকেকি � োনাকপাডন আ�ও িাকলািাকব উকে একসকছ। 
�কবষণায থেখা থ�কছ, ব্হতি�ত ও থপশা�ত ো�কণ 
েইু সম্প্রোকয� মানুষ হনযহমত থযা�াকযা� েক� োকেন, 
তা�প�ও যকতাই হেন �ডাকছে, তাকে� সপেকেকি � অবনহত 
রেকছ। আ� এই অবনহত� জন্ এে েহমউহনটি� মানুষ 
আক�ে েহমউহনটিকে োযী েক�কছ। �কবষণায আ�ও 
উকে একসকছ, েইু েহমউহনটি� মানুকষ� হবচ�ণকষেত্র এে, 
থযমন খবু োছাোহছ বাস ে�া, পণ্ ক্য-হবক্য এ� 
জায�া এে বা এেই বাজা� িা�ািাহ� ে�া, যাতাযাকত� 
জন্ এেই পহ�বিন বা �াস্তা ব্বিা� ে�া এবং সকবকিাপহ�, 
এেই েমকিকষেকত্র� ব্বিা� তাকে� এই োনাকপাডনকে 
আ�ও বাহডকয হেকছে।

�কবষণায অংশগ্রিণো�ী থ�াহিঙ্া সম্প্রোকয� মানুষ 
মকন েক�ন, স্ানীয সম্প্রোকয� মানুকষ�া তাকে� সাকে থয 
খা�াপ আচ�ণ বা ব্বিা� েক� তা এই ক্মশ অবনহত� 
অন্তম গুরুত্বপণূকি ো�ণ। তা�া বকলকছন, েখকনা েখকনা 
স্ানীয েহমউহনটি� সেস্�া থ�াহিঙ্া জন�ণকে তাকে� 
আবাসস্ল, হবহিন্ন ওযাস ফ্াহসহলটি (WASH Facility) 
(থযমন ল্াট্রিন, েযকলে বা থ�াসলখানা) এবং পাহন� 

উৎসগুকলাকত প্রকবকশ বা ব্বিাক� বাধা হেকয োকে। 
েখনও রক�� ে�জায তালা থমক� হেকয বা রক�� সামকন 
�তকি  েক�, রক�� সামকন বা উপক� মযলা থফকল হবহিন্ন 
সমস্া� সষৃ্টি েক� োকে। থসই সাকে তা�া আ�ও বকলকছন, 
স্ানীয েহমউহনটি� মাহলোনাধীন জহমকত বসবাস ে�ায 
এে ধ�কন� ষেমতা� িা�সাম্িীনতা ততহ� িকযকছ, যা 
স্ানীযকে� েবুকি্বিাক�� এেটি ো�ণ।

 তা�া [স্ানীয সম্প্রোকয� মানুষ] আমাকে� 
�ালা�াহল বা খা�াপ ব্বিা� ে�কত পাক�, যা 
আমাকে� হনরুপায িকয শুনকত িয।”

– থ�াহিঙ্া সম্প্রোকয� থনতা, ৩০

অন্হেকে �কবষণায অংশগ্রিণো�ী স্ানীয সম্প্রোকয� 
মানুষ মকন েক�ন, তাকে� অহন�াপে থবাধ এবং থ�াহিঙ্া 
সম্প্রকয� প্রহত অহবশ্বাস হেন হেন থবকডই চকলকছ। তা�া 
বকলকছন, হেনহেন থ�াহিঙ্া জনক�াষ্ঠী� মানুকষ�া হবহিন্ন 
ধ�কন� অপ�াধ্মুলাে োকজ থযমন িত্া, মােে ব্বসা, 
িাোহত, বা সন্তাসবাকে জহডকয পডকছ, যা স্ানীয মানুকষ� 
হন�াপত্ািীনতাকে বাহডকয হেকছে। স্ানীয সম্প্রোকয� 
হেছু পরুুষ সেস্ মকন েক�ন, এই হবহিন্ন অপ�াধমলূে 
োকজ থ�াহিঙ্া�া স্ানীয মানুষকে, হবকশষত তরুণকে� 
সপেৃতি ে�কছ, যা তাকে� সমাজকে েলহুষত ে�কছ।

 আম�া হন�াপত্ািীনতায িু�হছ এবং থ�াহিঙ্া 
সম্প্রোকয� থলাকেকে� হবহিন্ন অপ�াধমলূে 
েমকিোণ্ড তাকে� প্রহত আমাকে� অহবশ্বাস বাহডকয 
হেকযকছ…”

– স্ানীয সম্প্রোকয� পুরুষ, ৫২
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হবহবহস হমহিযা অ্ােশন এবং ট্ান্সকলেসকি উইোউে বিকি াসকি হমহলত িাকব থ�াহিঙ্া সংেকে ষেহতগ্রস্ত 
জনসাধা�কণ� োছ থেকে মতামত সংগ্রি ে�া এবং থসগুকলা সংেহলত ে�া� োজ ে�কছ। এই 
সংহষেপ্ত প্রহতকবেনটি� উকদেশ্ িল হবহিন্ন হবিা�গুকলাকে থ�াহিঙ্া এবং আশ্রযোতা (বাংলাকেশী) 
সম্প্রোকয� থেকে পাওযা হবহিন্ন মতামকত� এেটি সংহষেপ্ত হবব�ণ থেওযা, যাকত তা�া জনক�াষ্ঠীগুকলা� 
চাহিো এবং পছদি-অপছকদি� হবষযটি হবকবচনা েক� ত্রাকণ� োজ আ�ও িাকলািাকব পহ�েল্পনা 
এবং বাস্তবাযন ে�কত পাক�।

এই োজটি� জন্ অেকি স�ব�াি েক�কছ ই.ইউ হিউম্াহনকেহ�যান এইি এবং ইউকে ফক�ইন, 
েমনওকযলে এন্ থিকিলপকমটে অহফস।

‘যা জানা জরুহ�’ সপেকেকি  আপনা� থযকোকনা মন্তব্, প্রশ্ন অেবা মতামত, info@cxbfeedback.org 
ঠিোনায ইকমইল েক� জানাকত পাক�ন।

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

সপেেকি  উন্নযকন থয 
হবষযগুকলাকত েইু 
সম্প্রোযই এেমত

থ�াহিঙ্া ও স্ানীয, উিয সম্প্রোকয� মানুকষ�াই 
মকন েক�ন, হবহিন্ন এনহজও এবং স�োক�� স্ানীয 
সম্প্রোকয� মানুষকে আ�ও থবহশ সিাযতা থেযা 
উহচত, যা স্ানীয সম্প্রোকয� সামহগ্রে উন্নযকন 
সািায্ ে�কব। তা�া আ�ও মকন েক�ন, এই সিাযতা 
েইু সম্প্রোকয� মানুকষ� সপেেকি  উন্নযকন ইহতবাচে 
িূহমো �াখকব।

থ�াহিঙ্া সম্প্রোকয� মানুষ স্ীো� েক�কছন থয, তাকে� 
উপহস্হত এবং হবহিন্ন সপেে বা সকুযা�-সহুবধা� সহম্হলত 
ব্বিা� স্ানীয মানুষকে আ�ও থবহশ সমস্ায থফকলকছ। তাই 
সম্ভব িকল থ�াহিঙ্া জন�ণ, স্ানীয মানুকষকে সিাযতা ে�কত 
চান।

�কবষণায অংশগ্রিণ ে�া স্ানীয সম্প্রোকয� জন�ণ আ�ও 
বকলকছন, থ�াহিঙ্াকে� বাংলাকেশ আসা শুরু িওযা� প� থেকেই 
তাকে� উপহস্হত স্ানীয মানুকষ� জীবনকে নানািাকব প্রিাহবত 
ে�কছ। তাই ষেহতপ�ূণ হিকসকব তাকে�কেও ত্রাণ সিাযতা ও 
চােহ� থেযা উহচত বকল তা�া মকন েক�ন। অংশগ্রিণো�ীকে� 
এেজন আ�ও বকলকছন, স্ানীযকে� মকধ্ অকনকেই থবশ 
ষেহতগ্রস্ত িকযকছন, যহে হবহিন্ন এনহজও তাকে�কে ত্রাণ সিাযতা 
প্রোন েক�ন, তািকল তা েইু সম্প্রোকয� সপেেকি ও উন্নযকন 
ইহতবাচে িূহমো �াখকব।

 স্ানীয সম্প্রোকয� হেছু মানুষ আক� হতনকবলা 
খাবা� থখকত পা�কতা, এখন তা�া েইু থবলা থখকত পায।”

– থ�াহিঙ্া পরুুষ

 স্ানীয সম্প্রোকয� থলােকে� আমাকে� (থ�াহিঙ্া) 
মকতা �্াস (এলহপহজ) ও ত্রাণ স�ব�াি ে�া উহচত, 
[ো�ণ তা�া] আমাকে� ো�কণ ষেহতগ্রস্ত িকযকছ। থযসব 
না�ী� [স্ানীয সম্প্রোকয�] থছাে সন্তান আকছ এবং োজ 
ে�কত পা�কছ না তাকে� জন্ আক�া থবহশ সিাযতা ে�া 
উহচত।”

– থ�াহিঙ্া না�ী

 থ�াহিঙ্াকে� আ�মকন� ফকল আম�া জীবকন� 
প্রহতটি থষেকত্র ষেহতগ্রস্ত িকযহছ... সতু�াং তাকে� (এনহজও 
এবং স�ো�) উহচত আমাকে� সিাযতা ে�া।”

– স্ানীয সম্প্রোকয� পরুুষ

�কবষণায অংশগ্রিণো�ী থ�াহিঙ্া সম্প্রোকয� হেছু মানুষ 
বকলকছন উন্নত হশষো তাকে� স্ানীয সম্প্রোকয� প্রহত থবহশ 
োহযত্বশীল িকত সািায্ ে�কব। এেইিাকব স্ানীয সম্প্রোকয� 
মানুষও মকন েক�ন, থ�াহিঙ্া সম্প্রোকয� জন্ হশষো প্রোকন� 
পকষে বকলকছন। যহেও তা�া বকলকছন েইু সম্প্রোকয� মানুকষ� 
জন্ আলাো হশষো প্রহতষ্াকন� ব্বস্া ে�া উহচত।
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