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অকেে মােুষ, লবকশষ েকর লোম্োহিযো, বোলখুোহল ও ্োইংখোহল 
ে্যাকপের অলিবাসীরা টশল্ার ততলরর লজলেসপত্র পাওয়া যাকব লে 
ো তা লেকয় আশংোয় রকয়কেে। তারা িক্্য েকরকেে টয অস্ায়ী 
ঘরগুকিার টবলশরিাগই পাহাকড়র উপকর বা পাহাকড়র লেোরা টঘঁকষ 
রকয়কে এবং তারা দলুচিন্া েরকেে টয িারী বৃষ্টিপাকত িূলমধ্বস 
হকত পাকর। তারা আশংোয় আকেে টয ঘরগুকিা মজবুত েরার 
জে্য অথবা ঘর সলরকয় একে সমতি জায়গায় বাোকোর জে্য যকথষ্ট 
পলরমাকে বঁাশ ও দলড় পাওয়া যাকব ো। 

টরালহঙ্া সম্প্রদাকয়র অকেকেই রাকত ে্যাকপে লেরাপকদ চিাকেরা 
েরার জে্য টসািার প্যাকেি ও েকচ্জ র জে্য িাগাতার অেুকরাি েকর 
যাকছেে। তাোড়া, টিােজকের মকত, ে্যাকপের টিতরোর রাস্াগুকিা 
টবশ সংেীে্জ, তাই লেয়লমত যাতায়াকতর জে্য আরও আকিার 
রিকয়াজে। মােুষ জালেকয়কেে টয বষ্জার টমৌসকুম ে্যাকপের টিতকরর 
রাস্াগুকিার অবস্া িারাপ হকয় পকড়কে োরে টবলশরিাগ রাস্াকতই 
পালে জকম টগকে। তারা অলিকযাগ েরকেে টয বৃষ্টির পালে তাকদর 
ঘকরও ঢুকে পড়কে এবং ঘকর বসবাস েরা েষ্টের েকর তুিকে। 
জেকগাষ্ঠী টথকে পাওয়া মতামত অেুযায়ী এসব সমস্যা ্োইংখোহল 
এিাোয় সবকচকয় রিেে আোকর টদিা লদকয়কে। 

টরালহঙ্া সম্প্রদাকয়র আকরেটি আশংোর লবষয় হকছে পলরকবশ 
দষূে এবং বসবাকসর অবস্ার অবেলতর জে্য দষূেকেই রিিােত 
দায়ী েরা হকছে। টরালহঙ্া জেকগাষ্ঠীর মােুষ টয রিিাে সমস্যাগুলি 
তুকি িকরকেে তার মকি্য অে্যতম হকছে উপযুক্ত লেষ্াশে ব্যবস্া বা 
ময়িা-আবজ্জো অপসারে ব্যবস্ার অিাব। লোম্োহসযো এিাোয় 
এটিই বত্জ মাকে মিু্য সমস্যা হকয় দঁালড়কয়কে এবং সম্প্রদায় টথকে 
জাোকো হকয়কে টয, টসিােোর ময়িা আবজ্জো সব োিাগুকিাকত 

টেিা হকছে এবং এই োরকে ময়িা জকম েদ্জমাগুকিা বুকজ টগকে 
এবং উপকচ পড়কে। সম্প্রদাকয়র মােুষ আরও জালেকয়কেে টয 
ে্যাকপের িালি জায়গাগুকিাকতও ময়িা টেিা হকছে এবং টসিাে 
টথকে দগু্জন্ধ েলড়কয় ে্যাকপে বসবাস েরা দষু্র েকর তুকিকে। 
টরালহঙ্ারা অলিকযাগ েকরকেে টয তাজা বাতাকসর অিাকব তারা 
শ্াকসর সমস্যায় িুগকত শুরু েকরকেে। তাই সম্প্রদাকয়র মােুষ 
আরও িাকিা লেষ্াশে ও ময়িা-আবজ্জো অপসারকের ব্যবস্ার 
জে্য অেুকরাি জালেকয়কেে। 

েয়কিকের সমস্যা বোলখুোহল ও ্োইংখোহল এিাোয় বসবাসোরী 
টরালহঙ্াকদর দলুচিন্া আরও বালড়কয় তুকিকে। উকলেলিত এিাোর 
মােুষ জালেকয়কেে টয টবলশরিাগ েয়কিেই ব্যবহাকরর অকযাগ্য 
এবং পকুরা ে্যাকপে টসগুকিা দগু্জন্ধ েড়াকছে। 

সতূ্র: ২০১৮ এর টম ও জকুে োো ট্াতা দি টথকে পাওয়া 
মতামত। টবতাকর অেুষ্াে ও ে্যাকরাোস্ট শুেকত রিলত 
সপ্াকহ রিায় ২৫০ জকের ট্াতা দি সমকবত হে। দিগুলির 
সঞ্ািেরা ট্াতাকদর টথকে তাকদর বত্জ মাে চালহদা, তাকদর 
সবকচকয় টবলশ েী রিকয়াজে এবং আশংো সপেকে্জ  মতামত 
সংগ্রহ েকরে।
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হবশ্োসম্যোগ্ তথ্সূত্র

টরালহঙ্া ে্যাকপে মােুষ টবশ েকয়েটি সতূ্র টথকে তথ্য পাে। তকব এগুকিার মকি্য 
েকয়েটিকে তারা লবশ্াস ও পেন্দ েকরে। সমকয়র সাকথ সাকথ এই পেকন্দ 
পলরবত্জ ে হকয়কে: সাম্প্রলতে গকবষোয় টয সতূ্রগুলি এিেোর পেকন্দর সতূ্র 
লহকসকব উকে একসকে টসগুলির সংলক্প্ লববরে েীকচ টদওয়া হি:

তথ্ রকন্দ্র
টরালহঙ্াকদর মকি্য টেউ টেউ সরাসলর তথ্য টেন্দ্র টথকেই তথ্য জাো 
পেন্দ েকরে, োরে তাকদর িারো লেেু মালি দেুনীলতগ্রস্।

ে্যাকপে তথ্য টেন্দ্র থােকি িাকিা হয়। একত েকর 
মােুষ লবলিন্ন এে লজ ও টথকে সব রিকয়াজেীয় তথ্য 
পাকব।”

– পরুুষকদর দি, ে্যাপে ৭ 

তম্থ্� চোহিদো

মােুষ জালেকয়কেে টয তারা িাবার লবতরে, ঘর বাোকোর লজলেসপত্র, গি্জ োিীে যত্ন, টীো, ওষিু 
লবতরে ও টোথায় েিে ডাক্তার টদিাকো যাকব টসই সপেকে্জ  যকথষ্ট তথ্য পাকছেে। তকব লেেু লবষকয় 
তাকদর আরও তথ্য জাো রিকয়াজে বকি তারা মত রিোশ েকরকেে। টসই লবষয়গুলি হি:

রিত্যাবাসে 
সপেকে্জ  িবর

আবহাওয়ার 
পবূ্জািাষ

বষ্জাোকির উপকযাগী আরও টেেসই 
বালড়ঘর েীিাকব বাোকো যায়

বষ্জাোকির জে্য ঘরবালড় লেিাকব শক্তকপাক্ত েরা যায় আমাকদর টসই তথ্য রিকয়াজে, 
আমাকদর আবহাওয়ার পবূ্জািাষও জাো দরোর।”

– পরুুষকদর দি, ে্যাপে-১০

সোব্জরহনন র�োষণো
অকেকের মকত মসলজকদ টঘাষো এেলজও-গুলির তথ্য 
রিচার েরার এেটি িাকিা মাি্যম হকত পাকর োরে 
মােুষ মসলজদ টথকে পাওয়া তথ্যকে লবশ্াস েকর।

এেলজও-র টবেছোকসবেরা যলদ মসলজকদর 
মাইকের মাি্যকম তথ্য রিচার েকর তাহকি 

সবাই তা লবশ্াস েরকব।”

– পরুুষকদর দি, ে্যাপে ৭ 

টিহভ
বত্জ মাকে টয টরালহঙ্ারা ে্যাকপের চাকয়র টদাোকে টিলি 
টদিকত যাে তাকদর সংি্যা ক্রমশই বাড়কে। তাকদর মকত 
টিলি টথকে তথ্য পাওয়া সহজ এবং তা লবশ্াসকযাগ্য।

মোঝী
তকথ্যর জে্য মােুষ মালিকদর ওপর লেি্জ র 
েকর। তকব টরালহঙ্াকদর মকি্য োরও োরও 
মকত, মালিকদর তথ্য রিচাকরর জে্য সরাসলর ো 
পাঠিকয় ত্রাে সংস্াগুলির উলচৎ তারা টয তথ্য 
জাোকত চাে তা লেকয় মািী এবং জেকগাষ্ঠীর 
দ-ুলতে জে রিবীে মােুকষর সাকথ আকগ 
আকিাচো েরা। আকগ সম্প্রদাকয়র রিবীেকদর 
সাকথ আকিাচো েকর তারপর যলদ মালিকদর 
মাি্যকম তথ্য রিচার েরা হয় তাহকি মােুষ টসই 
তথ্য আরও টবলশ লবশ্াসকযাগ্য মকে েরকব।

রসনোবোহিনী
মােুষ টসোবালহেীকে লবশ্াস 
েকর এবং তাকদর টথকে তথ্য 
টপকত পেন্দ েকর।

তথ্ পোওয়ো� রষেম্ত্র তথ্ রকন্দ্র ও 
রেহ�হভশম্ন� গুরুত্ব ক্রমশই বোড়ম্ে

সতূ্র: ২০১৮ এর টম টথকে জিুাই পয্জন্ লবলবলস লমলডয়া অ্যােশে আকয়ালজত সাপ্ালহে টোোস দকি আকিাচো। উলিয়াকত েয়টি 
টোে টোোস দকি আকিাচো েরা হকয়লেি – টসগুকিার মকি্য পঁাচটি দি পরুুষকদর এবং এেটি দি মলহিাকদর লেি।
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মোম্প� রগোহিচুহড়

টরালহঙ্া সম্প্রদাকয়র মােুষজে লবলিন্ন িরকের পলরমাপ পদ্ধলতর 
(মোফ-জথুফর তহরকো) এে সংলম্ে ব্যবহার েকরে। তারা তাকদর 
টদশীয় বা স্ােীয় পদ্ধলত টথকে শুরু েকর িারতীয় আদশ্জ পদ্ধলত, 
লরিটিশ পদ্ধলত এবং বত্জ মাকে টমট্রিে পদ্ধলত পয্জন্ ব্যবহার েরকেে। 
এই সংি্যায় আমরা টরালহঙ্া সম্প্রদায় েীিাকব এসব পলরমাপ 
পদ্ধলত ব্যবহার েকর তা আকিাচো েরব।

বাংিাকদশ সরোর, পাশাপালশ ত্রাে সংস্াগুকিা সমস্ পলরমাকপর 
জে্য টমট্রিে পদ্ধলত ব্যবহার েকর। টরালহঙ্া সম্প্রদাকয়র মকি্য এই 
এেেগুকিার ব্যবহার িীকর িীকর বাড়কিও বত্জ মাকে টয অে্যাে্য 
এেেগুকিা ব্যবহার েরা হয় টস সপেকে্জ  টজকে রািা িাকিা, োরে 
লবলিন্ন িরকের পলরমাপ পদ্ধলতর টবশ লেেু আথ্জসামালজে গুরুত্ব 
রকয়কে। মলহিা, বয়স্ক টিােজে, যারা পড়াকশাোর সকুযাগ পােলে 
তারা এবং গ্রামবাসীরা সািারেত টদশীয় পদ্ধলত ব্যবহার েকর 
থাকেে। যারা টোকো িরকের রিথাগত লশক্া টপকয়কেে বা ব্যবসার 
সাকথ যুক্ত লেকিে তারা লরিটিশ বা টমট্রিে পদ্ধলত সপেকে্জ  জাোর 
সকুযাগ টপকয়কেে। ঔপলেকবলশেতার হাত িকর ইউকরাপীয় পলরমাপ 
পদ্ধলতর আগমে ঘকেলেি যা স্ােীয় মােুষ তাকদর রিকয়াজে 
অেুযায়ী আংলশেিাকব ব্যবহার েরা শুরু েকরলেকিে। টেবি 
লতেটি টদশ টমট্রিে পদ্ধলত গ্রহে েকরলে এবং তার এেটি হি 
মায়ােমার। এই োরকে টমট্রিে পদ্ধলত সপেকে্জ  টরালহঙ্া সম্প্রদায় 
যতেুেু জাকে তা তারা চােগঁাইয়া ও বাংিািাষী রিলতকবশীকদর টথকে 
টজকেকে।

দদ�্জ্ এবং দ�ূত্ব

লেেু পাচিাত্য পদ্ধলতর আলদ ব্যবস্ার মকতাই, টরালহঙ্া জেকগাষ্ঠীও 
পলরমাকপর সলুবিাজেে মাপোঠি লহকসকব তাকদর টদহকে ব্যবহার 
েকর। তদঘ্জ্য মাপার সবকচকয় রিাথলমে মাপোঠি হকছে আউঁল 
(‘আঙুি’)। আক্লরেিাকব এর পলরমাে এেটি আঙুকির রিকস্র 
সমাে। বাকরা আউঁি সমাে তদঘ্জ্যকে বিা হয় এে হবযত (বা 
হবঘত)। এটি হকছে হাকতর পাতা রিসালরত থাো অবস্ায় বুকড়া 
আঙুকির ডগা টথকে েকড় আঙুকির ডগা পয্জন্ তদঘ্জ্য। দইু লবয়ত 
পলরমােকে এে ‘আত’ বা ‘হাত’ বিা হয়, যা টমাোমটুি েেুই টথকে 
আঙুকির ডগা পয্জন্ তদকঘ্জ্যর সমাে। লবয়ত আর আত হকছে তদঘ্জ্য 
মাপার সবকচকয় জেলরিয় এেে। টরালহঙ্া জেকগাষ্ঠী এই শব্দগুকিা 

ব্যবহার েরকিও আসকি এগুলির উৎপলত্ত এই অঞ্কিই হকয়কে, 
তাই আপলে বয়স্ক চােগঁাইয়া মােুকষর মকুিও এই মাপগুকিার েথা 
শুেকত পাকবে। যলদও এই এেেগুকিাকে লেয়কম বঁািার টচষ্টা েরা 
হকয়কে তকব এিকো বহু মােুষ মাপার জে্য তাকদর লেকজর শরীরকে 
ব্যবহার েকর থাকেে। তদঘ্জ্য মাপার টক্কত্র এেমাত্র এেে হি গজ 
যা এে ইয়াড্জ  বা রিায় এে লমোকরর সমাে। 

এই মাপগুকিা লবকশষিাকব টশল্ার ততলরর টক্কত্র গুরুত্বপেূ্জ। টমট্রিে 
পদ্ধলতকত লত্রপি এবং বঁাকশর িুঁটির মাপ পলরবারগুকিা িাকিািাকব 
বুিকত োও পাকর, তাকদর হয়ত লবয়ত বা আকত টসই মাপ বুিকত 
আরও টবলশ সলুবিা হকব। এেো িক্েীয় লবষয় হি, আ্য় বা 
পাহাকড়র উচ্চতা, বা টসতুর তদকঘ্জ্যর মাপ টবািাকত রিায়ই "েুে" 
ব্যবহার েরা হকয় থাকে, যলদও জেকগাষ্ঠীর মােুষ হয়ত সঠিেিাকব 
এই মাকপর অেুপাত লে তা জাকেো (অথ্জাৎ ১২ ইলঞ্ এে েুকের 
সমাে)। 

সািারেত দরূকত্বর জে্য সমকয়র এেে ব্যবহার েরা হয় (লমলেে, 
ঘণ্া ইত্যালদ)। টযমে টিাকেরা টোেও মসলজদ বা িাবার লবতরে 
টেন্দ্র পাহাড় টথকে ৫০০ লমোর দকূর বিার পলরবকত্জ  পাহাড় টথকে 
৫ লমলেে দকূর বিকত পাকর। জেকগাষ্ঠীকে লেেেবতনী টসবা সপেকে্জ  
জাোকোর সময় এ লবষয়টি মকে রািা িাকিা। যলদও টরালহঙ্া এবং 
চােগঁাইয়া, উিয় জেকগাষ্ঠীই অকপক্ােৃত টবলশ দরূত্ব মাইকি বকি 
থাকে।

ওরন এবং আয়তন

েঠিে লজলেকষর ওজে এবং তরকির আয়তে, উিয় মাপার জকে্যই 
লবলিন্ন পদ্ধলতর এেটি লম্ে ব্যবহার েরা হয়। যলদও লশক্াগত 
টযাগ্যতা ও অে্যাে্য আথ্জসামালজে অবস্া লেলব্জকশকষ ওজে এবং 
আয়তকের টক্কত্র টদশীয় এেে বহুিিাকব ব্যবহার হকত টদিা 
যায়। এই পদ্ধলতকত রসর (যা রিায় এে লিোর বা এে লেকিাগ্রাকমর 
সমাে) এবং র�োযো (এে টসকরর চার িাকগর এে িাগ, বা ২৫০ 
লমলি/গ্রাম)সবকথকে জেলরিয় এেে। এোড়াও টরালহঙ্া জেকগাষ্ঠী 
বমনী পদ্ধলতর এেটি এেে হবস্ো (বা হবসসো) ব্যবহার েকর, 
এটি এেটি িকরর এেে যা রিায় ১.৭ লেকিাগ্রাকমর সমাে। অল্প 
পলরমাে লজলেস মাপার টক্কত্র গ্রাকমর রিচিে ক্রমশ বাড়কে। টযমে 
ওষকুির মাকপর টক্কত্র গ্রাম (বা তরি ওষকুির টক্কত্র চা চামচ এবং 
লমলিলিোর) রিায় সেকিই বুিকত পাকরে।

ওয়াশ বা বোস্্যকসবা সপেলে্জ ত লবষয়গুলি লেকয় আকিাচোর সময় 
এই পাথ্জে্যগুকিা সপেকে্জ  জাো িবুই গুরুত্বপেূ্জ। টযমে আপলে হয়ত 
টদকি থােকবে টয বাংিাকদশ সরোর সািারে িাওয়ার স্যািাইকের 
(ও.আর.এস) প্যাকেকে লেকদ্জশ টদওয়ার জে্য টপায়া ব্যবহার েকর। 
যলদও টরালহঙ্ারা টপায়া (টোয়া) এেকের সাকথ পলরলচত তবু 
তারা একক্কত্র মাপার জে্য আকরেটি আঞ্লিে এেে গলস (যা 
ইংরালজ "গ্াস" শব্দ টথকে একসকে) ব্যবহার েকর থাকে। সািারেত 
ে্যাকপে টয েমিা রকঙর ও.আর.এস প্যাকেেগুকিা লবতরে েরা 

১ আউ�ল
(২ েস.িম.)

১ িবয়ত
১২ আউ�ল
(২৩ েস.িম.)

১ আত (৪৬ েস.িম.)

২ িবয়ত

৪ আউ�ল
(৮ েস.িম.)
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লবলবলস লমলডয়া অ্যােশে, ইন্ারলেউজ এবং ট্ান্সকিেস্জ উইদাউে বড্জ াস্জ লমলিতিাকব টরালহঙ্া সংেকে 
ক্লতগ্রস্ জেসািারকের োে টথকে মতামত সংগ্রহ েরা এবং টসগুলি সংেলিত েরার োজ েরকে। 
এই সংলক্প্ রিলতকবদেটির উকদেশ্য হি লবলিন্ন লবিাগগুলিকে টরালহঙ্া এবং আ্য়দাতা (বাংিাকদশী) 
সম্প্রদাকয়র টথকে পাওয়া লবলিন্ন মতামকতর এেটি সংলক্প্ লববরে টদওয়া, যাকত তারা জেকগাষ্ঠীগুলির 
চালহদা এবং পেন্দ-অপেকন্দর লবষয়টি লবকবচো েকর ত্রাকের োজ আরও িাকিািাকব পলরেল্পো 
এবং বাস্বায়ে েরকত পাকর।

এই োজটি আই.ও.এম, জালতসংঘ অলিবাসে সংস্ার সহকযালগতায় সপেন্ন েরা হকছে এবং এটির 
জে্য অথ্জ সংস্াে েকরকে ইউকে লডপাে্জকমন্ ের ইন্ারে্যাশোি টডকিিপকমন্।

'যা জাো জরুলর' সপেকে্জ  আপোর টযকোকো মন্ব্য, রিশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org 
ঠিোোয় ইকমইি েকর জাোকত পাকরে।

হয় টসই গঁুকড়া দইু টপায়া (৫০০ লমলি) পালের সাকথ টমশাকোর েথা 
বিা থাকে। আপলে যিে জেকগাষ্ঠীকে এই লবষকয় টবািাকবে তিে 
আপলে টমট্রিে এবং টদশীয়, উিয় পদ্ধলতকত মাপ টবািাকোর েথা 
লবকবচো েরকত পাকরে, (টযমে 'িাবার স্যািাইকের প্যাকেকের 
গঁুকড়া ৫০০ লমলি বা দইু গ্াস/গিস পালের সাকথ টমশাকবে’)। পালে 
টশািে েরা বা পষু্টির সাললিকমন্ লেরাপদ পালেকত টমশাকোর লবষকয় 
েথা বিার সমকয়ও এগুকিা মকে রািা জরুলর। 

টরালহঙ্াকদর বাজাকর আপলে আরও অকেেগুকিা আঞ্লিে 
পলরমাপ পদ্ধলত টদিকত পাকবে। টযমে ব্যবহার েরা দকুির টিে 
সািারেত ২৫০ গ্রাম মাপার জে্য ব্যবহার েরা হয়, অথ্জাৎ এে 
লেকিা চাি হি চার টিকের সমাে। 

হবহভন্ন আঞ্চহ�ক মোম্প� েড়োেহড়

রিলতকবশী চােগঁাইয়া ও বাংিািাষী, এই দটুি সম্প্রদায়ও এেই 
িরকের এেটি লম্ পলরমাপ পদ্ধলত ব্যবহার েকরে। আলদ িারতীয় 
পদ্ধলতর এেেগুলির োম সংস্ককৃ ত িাষা টথকে টেওয়া হকয়লেি, 
তাই টরালহঙ্া ও বাংিা িাষার মকি্য এবং লবকশষ েকর টরালহঙ্া এবং 
চােগঁাইয়া িাষার মকি্য এেেগুকিার োকম টবশ লমি টদিা যায়। টয 
এেেগুকিার োকমর উৎপলত্ত ইংকরলজ িাষা টথকে হকয়কে টসগুলি 
এই লতেটি িাষাকতই স্ােীয় োকের সাকথ উচ্চারে েরা হয় (টযমে, 
'litre'-টে 'িী-োর' এবং 'লেকিাগ্রাম (kg)’-টে 'টে-লজ' উচ্চারে 
েরা হয়)।

েীকচ বাংিা ও টরালহঙ্া িাষায় লবলিন্ন মাকপর এেটি তুিোমিূে তালিো টদওয়া হি।

টরালহঙ্া িাষায় 
এেে

বাংিা িাষায় 
এেে

টমট্রিে পদ্ধলতকত 
আেুমালেে পলরমাে

দ্রষ্টব্য

আউঁি আঙুি ২ টসলম এে আউঁি/আঙুি হকছে তজ্জেীর সমাে রিস্

লবয়ত লবঘত ২৩ টসলম এে লবয়ত/লবঘত ১২ আউঁি/আঙুকির সমাে

আত হাত ৪৬ টসলম ১ আত/হাত ২ লবয়ত/লবঘকতর সমাে

গজ গজ ০.৯১ লমোর এই অঞ্কি 'ইয়াড্জ ' টবািাকত মিূত এই শব্দটি ব্যবহার েরা হয়

টোয়া টপায়া ২৩৩ গ্রাম ৪ টপায়াকত এে টসর হয়

টসর টসর ৯৩৩ গ্রাম েঠিে ও তরি দইু টক্কত্র আয়তে মাপকত এেই এেে ব্যবহার েরা হয়

লবসসা (রিকযাজ্য েয়) ১.৭ টেলজ এই এেেটি বলম্জ পলরমাপ পদ্ধলত টথকে টেওয়া হকয়কে
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