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২০১৯ সালের জনু থেলে আগস্ট মালসর মল্যে থরাহিঙ্ারা হিহিন্ন ্রলনর 
হিষল়ে উলবেগ প্রোশ েলরলেন। থসগুলো থেলে এিং তার পাশাপাহশ 
মানহিে সিা়েতা েমমীলের সালে উলবেগগুলো হনল়ে আলোচনা েলর এিং 
প্রোহশত অনযোনযে থেখা পর্ালোচনা েলর জানা থগলে থর জনলগাষ্ঠীর হেেু 
উলবেলগর মলূে রল়েলে িুে তেযে।

থর হিষ়েগুলো হনল়ে সিলচল়ে থিহশ হমেযো খির েডালছে তার মল্যে রল়েলে পদ্া 
থসতু হনম্াণ েরলত মানুলষর মাো োগলি, হম়োনমালর প্রতযোিাসন এিং িাসানচলর 
স্ানান্তহরত েরা। মানুষ অনযোনযে ্ রলনর হমেযো রটনাও শুনলত পালছেন থরমন টিো হেলে 
মানুষ ্ ম্ান্তহরত িল়ে থরলত পালর। 'রা জানা জরুহর’র এই সংস্করলণ এই হিষ়েগুলো হনল়ে 
হিশেিালি আলোচনা েরা িল়েলে।

পদ্মা সেতু

থ্াতা েলে অংশগ্রিণোরী থরাহিঙ্ারা িলেলেন থর তারা শুলনলেন থর পদ্া থসতু িানালত 
মানুলষর মাো োগলি। হেেু মানুষ মাোর সংখযোও জাহনল়েলেন (এে িাজার)। তারা শুনলত 
থপল়েলেন থর এই োরলণ মানুষলের িতযো েরা িলছে ও হশশুলের অপিরণ েরা িলছে। তারা 
জাহনল়েলেন থর তারা তালের সন্তানলের িারালনার ি়ে পালছেন োরণ তারা জানলত থপলরলেন 
থর স্ানী়ে সম্প্রোল়ের হেেু নারী, হশশুলের ্ লর হনল়ে রাও়োর জনযে েযোলপে এলসলেন। তারা 
িলেলেন থর, থসই োরলণ তারা তালের সন্তানলের স্ককু লে পাঠালছেন না।

আমরা আমালের হশশুলের িাহড থেলে থিহশ েলূর থরলত িারণ েলরহে... 
আমরা পরুুষলেরও রালত িাহডর িাইলর োেলত মানা েরহে।”

– নারী, ৪০
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সতূ্র: ২০১৯ সালের জনু থেলে আগস্ট মালসর মল্যে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৮, ৯, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৮, ১৯, 
২০, ২১, ২২, ২৩ ও ২৪ নং েযোলপে ৩৬২টি থ্াতা েে। অযোেশন এইড িাংোলেশ, ব্যোে, থে়োর, থসন্ার 
ফর থসাশযোে ইলন্হগ্রটি, হরিহচি়োন এইড, ডযোহনশ হরহফউহজ োউহসিে, ইন্ারনযোশনাে অগ্ানাইলজশন ফর 
মাইলগ্রশন থমহডেযোে টিমস ইন্ারনযোশনাে, হপ্রহম়োর আলজ্সি ইন্ারনযোশলনে এিং থটেহনেযোে অযোহসসলটসি 
ইনেলপ্ালরলটলডর সংগৃিীত জনলগাষ্ঠী মতামলতর থডটা। ২০১৯ সালের থসলটেম্বর মালস ২ নং েযোলপে হিহিহস 
হমহড়ো অযোেশলনর আল়োহজত থফাোস েে আলোচনা রালত পরুুষ ও নারী (ি়েস ১৮-২৫ এিং ২৬+) উিল়েই 
অংশ হনল়েহেলেন।

র�োহিঙ্ো ক্োম্পগুল�োলে হিথ্ো �টনো
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প্রত্মাবমােন

প্রতযোিাসন সংরিান্ত হমেযো রটনার মল্যে রল়েলে েখন প্রতযোিাসন েরা 
িলি, হে পদ্ধহতলত েরা িলি এিং হম়োনমালর থফরত পাঠালনার পলর 
থরাহিঙ্ালের হে অিস্া়ে োেলত িলি।

• সম়ে: থ্াতােলের হেেু অংশগ্রিণোরী শুলনলেন থর তালের 
েল়েে মালসর মল্যে থফরত পাঠালনা িলি, অনযোনযে হেেু মানুষ 
িলেলেন থর তালের ২০২০ সালে প্রতযোিাসন েরালনা িলি এিং 
িাহেরা িলেলেন েইু িেলরর মল্যে।

• পদ্ধহত: প্রতযোিাসলনর পদ্ধহত হনল়ে মানুষ আলোচনা েরলেন। 
হেেু মানুষ শুলনলেন থর তালের থজার েলর প্রতযোিাসন েরালনা 
িলি এিং থরলত না চাইলে তারা িাংোলেলশ থর সিা়েতা পালছেন 
তা িন্ধ েলর থে়ো িলি। থফাোস েলের হেেু অংশগ্রিণোরী 
জাহনল়েলেন থর তারা জানলত থপলরলেন থর েযোলপে রারা সিলচল়ে 
আলগ হনিন্ধন েলরলেন তালের সিার আলগ থফরত পাঠালনা িলি। 
অনযোনযেরা শুলনলেন থর রারা সিলচল়ে পলর এলসলেন তালের সিার 
আলগ থফরত পাঠালনা িলি।

আমরা শুলনহে থর আমরা হম়োনমালর থফরত না থগলে 
সি সিা়েতা িন্ধ েলর থে়ো িলি... স্ানী়ে সম্প্রোল়ের 
এেজন হশক্ষে আমালের এটা িলেলেন।”

– পরুুষ, ৩৫

• প্রতযোিাসলনর পলরর অিস্া: মানুষ শুলনলেন থর তালের রহে 
প্রতযোিাসন েরালনা ি়ে তািলে তালের োহিোও়ো পরূণ েরা িলি 
না এিং তালের থমৌহেে অহ্োরগুলোও হনহচিত েরা িলি না। 
তারা শুলনলেন থর তালের িাংোলেলশর েযোলপের মলতাই েযোলপে 
রাখা িলি। এেজন অংশগ্রিণোরী জাহনল়েলেন থর তারা এেজন 
আত্ীল়ের থমািাইে থফালন থসই েযোপেগুলোর েহি থেলখলেন। 
এোডাও মানুষ শুলনলেন থর হম়োনমালর তালের োজ েরলত থে়ো 
িলি না, এমনহে তারা থসখালন থপৌঁেলনার পলর তালের থমলর থফো 
িলি।

আমরা হম়োনমালর থরলত চাই না োরণ থসখালন 
আমালের হেেু েরলত থে়ো িলি না আর তারা 
(থসনািাহিনী) আমালের থমলর থফেলি।”

– নারী, ২৬

স্মানমান্তর

থ্াতা েলের অংশগ্রিণোরীরা শুলনলেন থর িাংোলেশ সরোর 
েক্সিাজার থেলে েলূর এেটা বেীলপ িাহডঘর ততহর েলরলে, 
এিং মেূ িূখণ্ড থেলে থসখালন থনৌলো েলর থরলত ৩ ঘণ্া সম়ে 
োলগ। এোডাও তারা শুলনলেন থর থসখালন থোনও োজ থনই, 
থিহশরিাগ সম়ে পাহন জলম োলে আর থরলোলনা সম়ে থসটা 
ডুলি থরলত পালর।

স্ানান্তর হনল়ে অনযোনযে গুজলির মল্যে রল়েলে বেীপটা হম়োনমার 
থেলে অলনে েলূর এিং রারা থসই বেীলপ রালি তারা আর 
হম়োনমালর থফরত থরলত পারলি না। এোডাও মানুষ জানলত 
থপলরলেন থর বেীলপ িসিাস েরা হিপজ্জনে োরণ থসখালন 
থপ্রতাত্া আর হিংস্র পশুরা িাস েলর।

থিহশরিাগ মানুষ িলেলেন থর োলের থসখালন পাঠালনা িলি আর 
হেিালি তারা থসখালন থপৌঁোলিন তা তারা জালনন না। হেন্তু হেেু 
নারী অংশগ্রিণোরী জাহনল়েলেন থর তারা শুলনলে, রারা েীঘ্হেন 
্লর িাংোলেলশ আলেন এিং রালের োলে থরৌে হনিন্ধলনর োড্ 
রল়েলে, তালেরই সিার আলগ থসই বেীলপ পাঠালনা িলি।

রারা েীঘ্ হেন আলগ েযোলপে এলসলে আর রালের 
আইহড োড্ রল়েলে (হনিহন্ধত) তালের 
িাসানচলর পাঠালনা িলি।”

– নারী, ২৬

টিকমা

েযোলপে আসার পর থেলে থরাহিঙ্া হশশু, পরুুষ ও নারীলের থিশ 
েল়েেিার টিো থে়ো িল়েলে। থফাোস েলে অংশগ্রিণোরীরা 
মলন েলরন থর হশশুলের েলেরা ও টিলটনাস থরালগর টিো থে়ো 
িল়েলে। তারা আরও িলেলেন থর নারী ও হশশুলের প্রসলির পলর 
টিো থে়ো িল়েলে এিং পরুুষ ও ি়েস্ক মানুষলেরও টিো থে়ো 
িল়েলে হেন্তু তারা ঠিে হনহচিত নন থর থসগুলো থোন থরালগর 
টিো।

মানুষ জাহনল়েলেন থর প্রেম প্রেম তারা টিো হনলত ি়ে থপলতন 
োরণ তালের হিশ্াস হেে থর তারা টিো হনলে তালের িালত 
রুিশহচলনের আহিি্াি ঘটলি আর তারা হরিষ্ান িল়ে রালিন।

টিো থন়োর পলর িালত রুিশ হচনে ফুলট ওলঠ আর 
এই উহকির োরলণ মানুষ হরিষ্ান িল়ে রা়ে।”

– নারী, ২৬

হেেু মানুষ িলেলেন থর তালের রখন খাও়োর ওষু্  থে়ো িল়েহেে 
তখন তারা আরও থিহশ ি়ে থপল়েহেলেন। তারা ওষলু্র নাম িা 
থেন থসটা থে়ো িল়েহেে িেলত পালরনহন। তারা জাহনল়েলেন 

থর থবেছোলসিীলের হনলে্শমলতা রখন তারা থসই ওষু্  পাহনলত 
হমহশল়েহেলেন, তখন পাহনলত এেটা জন্তুর অি়েি থেখলত 
থপল়েহেলেন। এোডাও তালের হিশ্াস হেে থর থসই ওষু্  থখলে 
তারা হরিষ্ান িল়ে রালিন। মানুষ জাহনল়েলেন থর থবেছোলসিীরা 
তালের িলেলে থর টিো িা ওষলু্র োরলণ থেউ হরিষ্ান িল়ে রালি 
না, হেন্তু তিুও জনলগাষ্ঠীর হেেু পরুুষ ও নারী সেলসযের ্ারণা 
হেে থর তারা হরিষ্ান িল়ে রালিন। হেেু পরুুষ অংশগ্রিণোরী 
িলেলেন থর তারা শুলনলেন থর মানুষ মারা থগলে থোলে এলস 
তালের থেি থেলখ আর িালত রুিশ হচনে োেলে থস হরিষ্ান িলে 
োিী েলর।

েল়েেজন পরুুষ অংশগ্রিণোরী িলেলেন থর তালের হশশুরা 
টিো থে়োর পলর েিু্ে িল়ে পলডলে এিং তারা শুলনলেন থর 
টিোর োরলণ েল়েেজন হশশু মারাও থগলে।

টিো থে়োর পলর আমার থেলে েিু্ে িল়ে 
পলডহেে আর শুলনহে থর এেজন হশশু মারাও 
থগলে।”

– পরুুষ, ৫৬
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হিহিহস হমহড়ো অযোেশন, ইন্ারহনউজ এিং ট্াসিলেটস্ উইোউট িড্াস্ হমহেতিালি থরাহিঙ্া সংেলট 
ক্ষহতগ্রস্ত জনসা্ারলণর োে থেলে মতামত সংগ্রি েরা এিং থসগুহে সংেহেত েরার োজ েরলে। 
এই সংহক্ষপ্ত প্রহতলিেনটির উলদেশযে িে হিহিন্ন হিিাগগুহেলে থরাহিঙ্া এিং আ়্েোতা (িাংোলেশী) 
সম্প্রোল়ের থেলে পাও়ো হিহিন্ন মতামলতর এেটি সংহক্ষপ্ত হিিরণ থেও়ো, রালত তারা জনলগাষ্ঠীগুহের 
চাহিো এিং পেন্দ-অপেলন্দর হিষ়েটি হিলিচনা েলর ত্রালণর োজ আরও িালোিালি পহরেল্পনা 
এিং িাস্তিা়েন েরলত পালর।

এই োজটি আই.ও.এম, জাহতসংঘ অহিিাসন সংস্ার সিলরাহগতা়ে েরা িলছে এিং এটির জনযে 
অে্ সরিরাি েলরলে ই.ইউ হিউমযোহনলটহর়োন এইড এিং ইউলে হডপাট্লমন্ ফর ইন্ারনযোশনাে 
থডলিেপলমন্।

'রা জানা জরুহর' সপেলে্ আপনার থরলোলনা মন্তিযে, প্রশ্ন অেিা মতামত, info@cxbfeedback.org 
ঠিোনা়ে ইলমইে েলর জানালত পালরন।

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

সে েব েূত্র সেকক ভুল তে্ ছডমাকছে

এফ.হজ.হড-থত অংশগ্রিণোরীলের থেলে জানা থগলে থর েযোলপে িসিাসোরী 
থরাহিঙ্া, হম়োনমালর িসিাসোরী থরাহিঙ্া এিং স্ানী়ে জনলগাষ্ঠীর মানুলষরা িু়ো 
খির েডালছেন। থমািাইে থফান এিং থফসিুে ও ইউটিউলি থশ়োর েরা হিহডও 
হলিলপর মলতা হিহিন্ন সলূত্রর মা্যেলম িুে তেযে েডালনা িলছে।

হেেু থরাহিঙ্া জাহনল়েলেন থর তারা থোনও তেযে জানলত পারলে সা্ারণত এনহজও 
েমমী ও থবেছোলসিেলের োে থেলে থসটা রাচাই েলর থনন। হেন্তু অনযোনযেরা 
িলেলেন থর তারা োলরা োলে থোনও খির রাচাই েলরনহন োরণ তালের সালে 
থতমন হেেু ঘলটহন আর হেেু ঘটলে তারা হস.আই.হস-থে জানালিন।

থরাহিঙ্া থফাোস েলের অংশগ্রিণোরীরা পরামশ্ হেল়েলেন থর এনহজও-রা 
শরণােমীলের রা হেেু িলেন থস িযোপালর পর্াপ্ত প্রমাণ উপস্াপন েরলে মানুষ 
তালের আরও থিহশ হিশ্াস েরলি। তারা এটাও িলেলেন থর, মাহিলের মা্যেলম তেযে 
প্রোন েরলে তা সািারযে েরলত পালর।
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