
র�োহিঙ্ো সমোজে ক্ষমতো� 
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এিং হিজনোদন

অংশগ্রহণকারীরা মনে কনরে যে, সমন়ের সানে সানে তানের জীবনের অনেক যষেনরে পররবত্ত ে এনসনে। তানের কো়ে েটুি গুরুত্বপূণ্ত ঘটোর কো বারবার 
উনে এনসনে, মা়োেমানর পনরর রেনক তানের উপর রবরিরেনেনির পররমাণ যবন়ে োও়ো়ে তানের জীবে েরুব্তেহ হন়ে ওো এবং রেরাপত্াহীেতা বা়েনত োকা।

সীমান্ত সুররষেত রাখা ও আইে বলবত করার 
োর়েত্ব রেন়ে মা়োেমার সরকার োসাকা বারহেী 
ততরর কনররেল।

রাখাইনে পরুলশ, োসাকা, এবং মা়োেমানরর সামররক তে্যরবভানের (ইনটেরলনজন্স) কানে সবনেন়ে 
যবরশ ষেমতা রেনলা োনেরনক যসখােকার মােুে যমনে েলনত বাি্য হনতে ে়েত তানের কারাবন্ী হও়োর 

বা যমাটা অংনকর জররমাো যে়োর ঝঁুরক োকত। তানের োর়েত্ব রেল কর এবং সম্পরত্ রেবন্ধনের যেখানশাো 
করা, এো়ো রবন়ে ও বার়ে বাোনোর জে্য েূ়োন্ত অেমুরত তানের যেনকই রেনত হত। অংশগ্রহণকারীরা 

জারেন়েনেে যে, সািারণত ঘেু ো রেন়ে হুকুমনতর যেনক যকােও িরনণর সহা়েতা পাও়ো যেত ো।

পরবততী িাপ রেল হুকুমনতর অিীনে োকা স্ােী়ে সরকার। এর প্রিাে রেনলে ‘উকাট্া’ (যে়োরম্যাে), রেরে 
মেও হনত পারনতে বা যরারহঙ্াও হনত পারনতে। সম্প্রোন়ের সেস্যনের মনি্য হাত তুনল যভাট যেও়োর মাি্যনম 

তঁানক রেব্তােে করা হত। মানঝ মানঝ হুকুমতনক ঘুে রেন়েও যে়োরম্যাে রেব্তােে করা হত। যে়োরম্যাে োো সমস্যা ও 
রববানের মীমাংসা করনতে (ে়ো পাররশ্ররমনকর রবরেমন়ে), এবং রবন়ে করা ও ঘরবার়ে ততরর করার অেুমরত রেনতে।

পাররবাররক যকােও সমস্যা বা েইু পররবানরর মনি্য যকাে রববাে আনপানে 
যমটানো ো যেনল তা মুরুরবির কানে রেন়ে োও়ো হত। স্ােী়ে ইমাম, রশষেক বা 

যেনকানো রশরষেত ব্যরতি মুরুরবি হনত পারনতে।

যরারহঙ্া সম্প্রোন়ের অরিকাংশই যেৌে পররবানর বাস করনতে। পাররবাররক রববানের 
সমািাে পররবানরর মনি্যই করা হত এবং যসনষেনরে “উরজ” (বার়ের কত্ত া, সািারণত 

ব়েস্ক ব্যরতি) েূ়োন্ত রসদ্ান্ত রেনতে। েুরর বা এই িরনণর ঘটোর যষেনরে অরভেুনতির বার়েনত 
রেন়ে আনলােোর মাি্যনম মীমাংসা করার যেষ্া করা হত।

রাখাইে যবৌদ্ (োরা ‘মে’ রহনসনবও পরররেত) ও যরারহঙ্া 
মুসলমােনের মনি্য সাম্প্রোর়েক োঙ্া ও সংঘে্ত ঘনট। বহু 
মােুে হতাহত বা বাস্তুহারা হন়েনেে।

মা়োেমার যেনক বাংলানেনশ রবপলু 
সংখ্যক যরারহঙ্া মসুলমােনের 
সাম্প্ররতক আেমে

প্ররতটি েনল ৫ জে অংশগ্রহণকারী

৪টি েল ২০১৭-র আেস্ট 
মানসর আনে এনসরেল 

ব়েস: ২৫+

১২টি েল ২০১৭-র আেস্ট 
মাস যেনক এনসনে
ব়েস: ১৮-২৪, ৪০+

১৬টি

এফজিজি

১৯৯২ ২০১৭২০১২

যরারহঙ্া সম্প্রোন়ের সংস্ককৃ রত ও ঐরতহ্য আরও ভানলাভানব 
যবাঝা এবং আমানের ও অে্যাে্য সংস্ার কাে্তক্রমনক যসই 
সম্পনক্ত  জাোনোর জে্য রব.রব.রস. রমরি়ো অ্যাকশে একটি 
গুণেত েনবেণা পররোলো কনরনে।

েনবেণার স্াে: 
কুতুপালং, উেরেপ্রাং, শামলাপুর ও যলো।

রাখাইনে ষেমতার কাোনমা

পরিবারি সাধািণত বাবাি 
রসদ্ান্তই চূডান্ত হত। বাবাি 

অনুপরথিরতরত বড ভাই সসই দার়িত্ব 
রনত। বড ভাই না থাকরে মা রকংবা 
বড সবান রসদ্ান্ত রনত।” 

– পুরুষ, ২৫+, কুতুপােং ক্াম্প

ক্রমবধ্ধমান 
রবরধরনরষধ
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           পুরমা খাল

বািল
 বাজ

ার

পাড়ার নাম:
আইউর চর

পাড়ার নাম:
েকানা পাড়া

পাড়ার নাম:
েহিল�া চর
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েসচ বঁাধ

মসিজদ
এবং ম�ব

বািড়ঘর

উবৰ্র জিম

একটি সািারণ যরারহঙ্া 
গ্রানমর মােরেরে
অংশগ্রহণকারীর বণ্তো অেুো়েী

যশ্রণীরবভাজে এবং 
রবরভন্ন েনলর মনি্য 
সম্পক্ত

রশষেক এবং যমৌলরবর (ইসলামী আইেশান্রে রবদ্াে 
ব্যরতি) মনতা রশরষেত মােুেনের প্রেুর সম্াে যেও়ো 

হত। সমানজ অে্যাে্য মােুেনের তুলো়ে িেীরা যবরশ 
সম্াে যপনতে।

যরারহঙ্া জেনোষ্ঠীর মনি্য সুন্নী-হাোরি, ও়োহাবী 
এবং সুিী সম্প্রোন়ের অরতিত্ব রেনলা রকন্তু এই 
সম্প্রো়ে গুনলার পরস্পনরর মনি্য যকাে যোোনোে 
রেনলা ো।

োসাকা সীমান্ত বারহেী ততরর করার আনে যরারহঙ্া, রহন্ ুএবং 
মেরা রবরভন্ন অেুষ্ানে এনক অপনরর বার়েনত যেনতে। সমন়ের 
সানে সানে এই অবস্া বেনল যেনে-

~ যরারহঙ্া এবং মেনের মনি্য জারতেত সংঘে্ত

~ মেনের সানে রহন্নুের ভাল সম্পক্ত , ো যরারহঙ্ানের 
মনি্য রহন্নুের প্ররত  রবনদ্নের জন্ম যে়ে

রেম্ন যশ্রণীর মােুেজে যেমে: যমের/হাইজ্া, োরপত/”মাইনতল্া” 
(যষেৌরকার) এবং যিাম (মৃতনেহ সৎকার কমতী) গ্রানমর এক যকানণ 
সবার যেনক আলাো হন়ে বসবাস করনতে। অে্যাে্য যরারহঙ্ানের 
সানে তানের যতমে যোোনোে োকত ো এবং তানের সানে 
অে্যাে্য যরারহঙ্ানের রবন়ে যেও়ো হত ো।

একটি সাধারণ ররাহিঙ্া গ্াম কতগুহি পাডা হিয়ে গঠিত ি়ে। 
বাহডর উপযরর সংখ্া রসই পাডা়ে আিুমাহিক পহরবাযরর সংখ্া রবাঝাযছে।

* মক্তি িল ইসলোমী প্োক-হিদ্োলয়

    ”েতই টাকাপ়েসা োক, োরপনতর সানে আমরা 
কখনো যমন়ের রবন়ে রেই ো। কারণ টাকা োকনলও 
সমানজ তানের যকােও জা়েো যেই।”

– োরী, ৩৮, শামলাপুর ক্যাম্প



রবনোেে এবং উৎসব

বাচ্া যেনল এবং পুরুেরা রবরভন্ন িরনণর যখলা, 
ক্রী়ো এবং অে্যাে্য রবনোেেমূলক কানজ যোে 
রেনতে।

~ ি্যাং যখলা বা িাংগুরল*

~ গুরল যখলা

~ গুরডি অেবা ঘুর়ে উ়োনো

~ বাচ্া যেনল ও যমন়ে, উভ়েই পারেনত ‘মররে যখলা’ যখলত োনত োরনকল পাতা রেন়ে বাোনো 
লাঠি রেন়ে পারেনত অেবরত বার়ে মারা হত।

~ রানত রববারহত এবং অরববারহত যমন়েরা একসানে “রেলা টকটা”( িাংগুরলর মত যখলা) যখলত।

ব়ে়ঃসরন্ধ কানলর আে পে্তন্ত যমন়েরা ঘনরর রভতনর এবং 
ঘনরর বাইনর রবরভন্ন যখলা যখলত। ব়ে়ঃসরন্ধ কানলর পনর 
তারা সািারণত ঘনরর রভতনর যখলত এবং ঘনরর কাজকম্ত 
করত।

~ যলাহালুরহ অেবা লুনকােুরর

~ িালেরে অেবা ের়েলাি

~ যোনহাদ্া/মালাবুরে (রান্নাবাটি যখলা)

~ যরনিট (কঁানের গুরল রেন়ে যখলা হ়ে)

~ পঁাে যোলা (পঁােটি যোট পাের রেন়ে যখলা হ়ে)

রেলোধুলো

~ বরে সেো বা কুরতি

~ ডুডু সেো: সোো জা়িগা়ি 
ছক সকরে চা ারদি আরোরত 
সেো হত

~ ক্রাে/ুক্রােমু/ক্রােংু: সমদু্র 
সসকরত ভরেবরেি মরতা 
একটি সেো

~ সনৌকাবাইচ

~ ফুেবে

সঙ্ীত রমোিোইল, র�হিও এিং টিহভ

নো�ীজদ� কোজে েনহপ্য় অন্োন্ হিজনোদন

উৎসি

বরে সেো বা কুরতি, গুরডি বা ঘরুড 
ওডারনা এবং সনৌকাবাইচ রঘরি 
সমোি আর়িাজন কিা হত।

~ সমো়ি তামাশাি আর়িাজন কিা হত। 
তামাশা এক ধিরনি নাচ এবং নােক যারত 
পরুুষিা নািীরদি ভূরমকা়ি 
অরভন়ি কিরতন।

~ সমো়ি আরশপারশি গ্ামগুরে সথরক 
পরুুষিা আসরতন।

~ এই সকে সাব্ধজনীন 
অনুষ্ানগুরোরত সিারহঙ্া 
নািীরদি যাও়িাি অনুমরত 
রছে না।

জনররি়ি সোক-সংগীত রশল্ী - আবু সত়িব, তারহি, ইউসফু, হাজািা।
বাদ্যন্ত্র - সসতাি, ম্ারডিারেন, ঝুনঝুরন, সবহাো, হািরমারন়িাম, জরুি।

~ সোকজন সিরডও সশানাি জন্ সমাবাইে সফান 
ব্বহাি কিরতন। সিরডওরত সোকগান এবং 
সিারহঙ্া, বাংো এবং রহরদি গারনি মরতা অন্ান্ 
ধিরনি সঙ্ীত সশানা সযত।

~ পরুুষিা সমাবাইরেি সমমরি কারড্ধ  গান সোড 
করি আনরতন যারত নািীিা বারডরত গান শুনরত 
পারিন।

~ পরুুষিা থিানী়ি বাজারি টিরভরত রসরনমা 
সদেরতন।

~ নািীিা তারদি সমাবাইে সফারন সগম সেেরতন।

~ সছরেরবো়ি মার়িি কারছ গল্ সশানা, সযমন- নবী হজিত 
মহুাম্মদ (সাঃ) এবং তা াি সমর়ি ফারতমা(িাঃ)ি গল্। 

~ ঘরিি কাজ কিাি সম়ি গল্ কিা।

~ সসোই কিা।

* িাংগুরল েটুি লাঠি রেন়ে যখলা হ়ে, োর লষে্য োনক যোট 
লাঠিনক ব়ে লাঠি রেন়ে যমনর েোসম্ভব েনূর পাোনো।

ঐরতহ্বাহী সঙ্ীত-

~ কাও়িােী, দইু দে গাইর়ি এরক 
অপরিি কথাি জবাব গারন গারন 
সদন।

~ আইেরশ়িারি: কারজি সমর়ি 
কৃষরকিা পিস্পিরক গারন গারন 
উপহাস করিন।

~ ওো, সাধািণত সিারহঙ্া নািীিা 
কারিা রবর়িি রিস্তুরতি সমর়ি এই 
গান সগর়ি থারকন।

~ তািানা, জারি, রভোরে গান তারদি 
জীবনযাত্া এবং দঃুেরক তুরে 
ধরি।

এই গরবষণাটি কমন সারভ্ধ স ফি করমউরনটি এরঙ্জমন্ট অ্াডি অ্াকাউরন্টরবরেটিি একটি অংশ, যা ইন্টািরনউজ এবং ট্ান্সরেেস্ধ উইদাউে 
বড্ধ ারস্ধি সারথ রবরবরস রমরড়িা অ্াকশন পরিচােনা কিরছ। এই সসবাটি আই.ও.এম ও জারতসংঘ অরভবাসন সংথিাি সারথ অংশীদারিরত্ব 
এবং ইউরক রডপাে্ধরমন্ট ফি ইন্টািন্াশনাে সডরভেপরমরন্টি অথ্ধা়িরন রিদান কিা হরছে।


