
স্থানীয় (বথাংলথাদেশী) জনদ�থাষ্ঠীর মতথামত:
বেকারত্ব, কমতে থাকা সহায়-সংস্ান 
এেং বরাহহঙ্াতের বেআইহন কাজকম্ম

হেস্াহরে হবিেীয় পষৃ্ায়

ররথাহিঙ্থা জনদ�থাষ্ঠীর মতথামত:
ঘরোহ়ি, রাস্াঘাতের অেস্া ও 
পথ সরুক্া এেং স্াে্ম কার্ম  েনাম 
এনহিহস কার্ম

হেস্াহরে েৃেীয় পষৃ্ায়

ে্াগ ও 
স্হৃেচারতের 
হেন 

হেস্াহরে প্রথম পষৃ্ায়

যা জানা 
জরুরি
র�োহি�ো সংকটে মোনহিক সিোয়তো� 
রষেটরে পোওয়ো মতোমটত� িুটেটিন

ইসুযু ৯ × িুধিো�, ১৫ অগোস্ট ২০১৮

ত্যাগ ও স্মৃততচযারণের তিন
আগতটের বেতে* সারা হেতবের মসুলমানরা োতের অন্েম 
গুরুত্বপেূ্ম ধমমীয় উৎসে ঈে-উল-আযহা পালন করতে। এটি বরাহহঙ্া 
জনতগাষ্ঠীর জন্ একটি গুরুত্বপেূ্ম সময়, োরা এটিতক বরার ঈে 
(ে়ি ঈে) েতল। েঃুতের হেেয় বয, এই হেনটি ক্াতপে পালন করা 
কষ্টসাধ্ হতে।

* োংলাতেতে ২২ আগটে ঈে উৎযাপন করা হতে।

ঈে-উল-আযহা (ে্াতগর উৎসে) নেী ইব্াহীম আল্াহর ইচ্া 
পরূতের জন্ বয বকারোহন হেতয়হিতলন ো উেযাপন করার জন্ 
পালন করা হয়। এই উৎসতে যাতের আহথ্মক সামথ্ম্ আতি োরা 
গরু, িাগল, বি়িা বকারোহন হেতয় োর মাংস আত্ীয় পহরজন এেং 
পা়িা-প্রহেতেেীতের মাতে হেেরে কতরন। এই উৎসতের ধমমীয় রীহে 
হহতসতে েহু মানুে একসাতথ নামাজ পত়িন (জামাে) এেং মেৃতের 
স্রে করতে বগারস্াতন যান (হযয়ারে)। এই সময় মক্া ও মহেনায় 
হজ্জ পালতনর জতন্ও যাওয়া হয়। 

বরাহহঙ্া জনতগাষ্ঠী এই উৎসেতক বরার ঈে (ে়ি ঈে) েতল 
এেং বসই অনুযায়ী এটি ঈে-উল-হিের বথতকও আরও বেহে 
জাাকজমতকর সাতথ পালন কতর থাতক। রাোইতন সনােন রীহে 
অনুসাতর বরাহহঙ্ারা োতের হনতজতের পালন করা ে়ি োা়ি ও মহহে 
বকারোহন হেতেন। এই উৎসতে মানুে রান্া করা ও কা াচা বগােে ও 
আোর রুটি হনতয় আত্ীয় স্বজন ও েনু্োন্েতের সাতথ বেো করতে 
যান (রুটি হিত়িই)।

ক্যাম্প ম্যাণনজযারণির প্রস্তুত থযাকণত হণে 

নেুন আসা বরাহহঙ্ারা হোোর সাতথ বমতন হনতয়তি বয এই ঈতে 
োরা হয়ে রীহে অনুসাতর বকারোহন হেতে পারতে না। োরা ত্াতে 
বকাতনা প্রকার পশুর বগােে বপতে চায় না। 

হনেহন্ে বরাহহঙ্াতের মতধ্ অল্প হকিু মানুতের পশু বকনার সামথ্ম্ 
রতয়তি। োরা ধমমীয় প্রথা অনুসাতর পশু কুরোনী বেতে। োই ক্াপে 
ম্াতনজারতের পশু বকারোহনর জায়গা ঠিক কতর হেতে হতে এেং 
জনতগাষ্ঠীতক বসই জায়গাগুতলা সম্বতন্ জানাতে হতে।

কুরোনী করা পশু, োর রক্ত ইে্াহে ঠিকমতো পহরষ্াতরর ে্েস্া 
না করতল ো েে্মার েষৃ্টি ও কাোর সাতথ হমতে স্বাস্্ ও পহরচ্ন্োর 
বক্তত্ সমস্া তেহর করতে পাতর। কা াচা বগােে মজেু কতর রাোর 
বকানও ে্েস্া বনই োই এেন বথতকই জনতগাষ্ঠীর মানেুতের োোর 
েহূেে হওয়ার ে্াপাতর মতন কহরতয় বেওয়া এেং পশুর বোতচ যাওয়া 
সমস্ অংে সঠিকিাতে বিলার উপায় সপেতক্ম  জাহনতয় রাো িাতলা। 

1



ঈি মযানুষণক তযাণির পুরণনযা কথযা আর আতঙ্ক মণন কতরণ়ে তিণত পযাণর

বকারোনীর ঈতে বরাহহঙ্াতের মায়ানমার বথতক পাহলতয় আসার এক েির পেূ্ম হতে। ক্য়ক্হে আর 
নৃেংস অে্াচাতরর স্হৃে এেনও বরাহহঙ্াতের মতন জ্বলজ্বল করতি কারে োতের আতগর েির এই 
সমতয় যেন োরা পাহলতয়হিতলন, েেন োতের অতনতকই বকারোহন হেহচ্তলন ো পহরোতরর জন্ রান্া 
করহিতলন। 

আমরা শুতনহি কুরোতনর [ঈেলু আযহার আতরকটি নাম] পর ওরা আমাতের োম্মায় 
বিরে পাঠিতয় হেতে। আমরা বিরে যাে না। ওরা আমাতের বিতল, নাহে-নােহন, এমনহক 

োতের বিতলতমতয়তেরও বমতর বিতলতি, গি্ম েেী বমতয়তের বমতর বিতলতি, আমাতের ঘর জ্বাহলতয় 
হেতয়তি, মতগরা আমাতের গরু-িাগল সে হনতয় বগতি, আমরা বিরে যাে না। আমাতের বরাহহঙ্া 
হহসাতে োতের স্বীকৃহে হেতে হতে, নয়তো আমরা হিতর যাে না।"

- মহহলা, ক্াপে ৩

 
অন্ান্ মসুহলম িুটিগুতলার মেই, কুরোহনর ঈতের (ঈেলু আযহা) সঠিক হেন চা াতের চতরের উপর 
হনি্ম র কতর। এেির এো ২২বে আগটে ২০১৮ োহরতে পাহলে হতে।

ঈদের বাংলা পররভাষা ঈদের ররারিঙ্া পররভাষা

কুরোহনর পশু কুরোইন্া জাতনায়ার
কা াচা বগােে আরাইন্া গুস্
রান্া বগােে রাইন্া গুস্ 
পচা বগােে হরাি অই'বগতয়তধ গুস্
রক্ত বলা
কুরোহন হুরোন গরন 
পহরচ্ন্ সাে সেুারা
বপাাো গাতরান
ময়লার েুহ়ি সাোর োলহে 
গরু গরু 
িাগল সাউল 
বমাে মইুে 
েে্মাকাতলর েৃষ্টি োহরো 
কাো িুে

বেকারতত্বর সমস্াতক স্ানীয় জনতগাষ্ঠী োরোর েুতল ধতরতি - এেং আোতরা এই মাতসর বেোর 
সংলাপ অনুষ্াতন এই হনতয় আেংকা প্রকাহেে হতয়তি। স্ানীয় জনতগাষ্ঠী মতন কতরন বয বরাহহঙ্ারা 
স্ানীয় মানুেতের বথতক কম োকায় হেন মজতুরর কাজ কতর, যার জতন্ োজাতর এই ধরতনর কাতজর 
মজহুর কতম বগতি। আশ্রয়োো জনতগাষ্ঠীর মতে এর িতল োতের োোর ও অন্ান্ জরুহর হজহনসপত্ 
বকনার ক্মোও কতম বগতি।

বরাহহঙ্াতের আসার িতল, বলাতকরা বেকার হতয় পত়িতি। স্ানীয় জনতগাষ্ঠীর োচ্ারা 
যতথষ্ট োোর পাতচ্ না, কারে আমাতের বরাজগার কতম বগতি। এই িাতে যহে চলতে 
থাতক, োহতল আমাতের পতক্ বোতচ থাকা কঠিন হতয় প়িতে।"

- গৃহেধূ, ৩০

স্থানীয় (বথাংলথাদেশী) জনদ�থাষ্ঠীর মতথামত:

বেকযারত্ব, সহযা়ে-সংস্যান কমণত থযাকযা এেং বরযাতহঙ্যাণির মণ্্ বেআইতন আচরে

২৮ জলুাই ২০১৮ োহরতে বোরপা়িা োহেল মাদ্াসায় বরকর্ম  করা আতলাচনামলূক অনুষ্ান বেোর 
সংলাতপ স্ানীয় োংলাতেেী বশ্রাোতের বথতক সংগ্রহ করা মোমে। অনুষ্ান চলাকালীন স্ানীয় 
(োংলাতেেী) জনতগাষ্ঠীর বশ্রাোতের হজজ্াসা করা প্রশ্নগুতলা বথতক এই আেঙ্ার কথা উতে আতস।

বমযাট মতযামত

৮৫ ৩২ ৫৩

2



বজতলরাও একই রকম অেস্ার কথা েতলতিন। োরা েতলতিন 
বরাহহঙ্ারা কম োতম মাি হেহরে করতিন, বসই কারতে স্ানীয় 
োজাতর পহরেে্ম ন বেো যাতচ্। 

বজতলরা সমদু্ বথতক বয বিাে মাি ধরে োর জন্ 
৫০০-৭০০ োকা [এক বকহজ] বরাজগার করে। হকন্তু 

এেন, বরাহহঙ্া বলাতকরা একই মাি কম োতম হেহরে করতি, যা 
বজতলতের [স্ানীয় জনতগাষ্ঠীর] পতক্ োকা বরাজগার করা 
কঠিন কতর েুতলতি।"

- বজতল, ২২

 
স্ানীয় জনতগাষ্ঠী আতগও িাত্িাত্ীতের ত্াে সংস্ায় কাজ বনওয়ার 
সমস্া েুতল ধতরহিল, োরা োতের প়িাশুনা চাহলতয় যাওয়ার 
েেতল পহরোরতক আহথ্মক সাহায্ করার জন্ এই কাজ করতি। 
এই মাতসর অনুষ্াতন, স্ানীয় জনতগাষ্ঠী হনহে্ম ষ্টিাতে বয হেেয়ো েুতল 

ধতরতি ো হল োতের মতন হতচ্ স্ানীয় হচহকৎসা ে্েস্ার উপর 
চাপ বেত়ি বগতি। োরা মতন করতিন বয কমমীর সংে্া কম থাকার 
সমস্ায় বযাগ হতয়তি বরাহহঙ্া মানুেতের হাসপাোতল েেু বেেী 
প্রাধান্ বেওয়া। আর ক্াপেগুতলাতে পয়ঃহনষ্ােন ও পহরচ্ন্োর 
অিাতে বরাহহঙ্া মানুেতের বরাগতিাগও হতচ্ বেহে।

বরাহহঙ্া মানুেরা স্ানীয় মানুেতের েুলনায় রাক্তারতের 
কাি বথতক আরও বেেী সাহায্ এেং সহুেধা পাতচ্।"

- গৃহেধূ, ৪৫

 
আতরকো বয ে়ি আেংকা আতলাচনার সময় উতে এতসতি ো হল 
স্ানীয় মানুতের মতন হতচ্ বয বরাহহঙ্াতের মতধ্ বেআইহন বমাোইল 
বিাতনর ে্েহার বেত়ি বগতি। যহেও সরকার বথতক বরাহহঙ্া 
জনতগাষ্ঠীর বমাোইল বিাতনর ে্েহারতক আইনানুগ বঘােো করা 

হয়হন, মানুেজন েলতিন বয স্ানীয় বোকাতনর মাহলকরা বেেী োতম 
বরাহহঙ্াতের হসম কার্ম  হেহরে করতি, যার িতল অতনক বরাহহঙ্াই 
বমাোইল বিান ে্েহার করতিন। এই মাতসর বেোর সংলাপ 
অনুষ্ান বথতক মতন হতয়তি বয এই হেেয়ো বেআইহন হওয়ার কারতে 
জনতগাষ্ঠীর মতধ্ উতত্তজনা তেহর করতি। বরকহর্ম ং-এর সমতয় 
স্ানীয় মানুেজতনর মন্ততে্ এোও ধরা পত়িতি বয োতের ধারো 
বরাহহঙ্ারা বেআইহন কাজকম্ম করতিন।

বরাহহঙ্াতের আসার কারতে যানজে আর 
হজহনসপতত্র োজার ের বেত়ি বগতি। শুধু এোই না, 

স্ানীয় মানুেতের োগান বথতকও বরাহহঙ্ারা োকসেহজ 
চুহর করতি।"

- গৃহেধূ, ৩০

  ঘরেযাত়ি

েে্মার বমৌসতুমর জন্ আমরা হকিুই পাই হন। যেন েৃষ্টি হয়, আমাতের ঘতরর িাে হেতয় পাহন পত়ি। 
আমাতের েেু ো়িাোহ়ি োাে, েহ়ি, হত্পল, বসইসাতথ একটি চুলা প্রতয়াজন […]"

- মহহলা, ৪১, ক্াপে ১ পহচিম

েে্মার বমৌসতুমর প্রস্তুহের জতন্, আমরা হকিু োাে বযাগা়ি কতরহি। আমার ঘতরর চাল েইু েুকতরা 
বেরপল হেতয় োনাতনা; হকন্তু বসগুতলা হিঁত়ি বগতি আর অতনক জায়গায় িুতো হতয় বগতি। চাল 
বমরামে করার জন্ আমার হেন েুকতরা বেরপল েরকার। "

- মহহলা, ৩৫, ক্াপে ১ পহচিম

 
মাচ্ম  মাস বথতকই জনতগাষ্ঠীর মোমতে ঘর হনতয় সমস্া রেমাগে উতে এতসতি। েতে গে পাাচ সপ্াতহ ঘর োনাতনার 
হজহনসপতত্র জন্ অনুতরাধ বেত়ি বগতি েতল মতন হতচ্। জনতগাষ্ঠীর হকিু মানুে মতন করতিন বয িারী েৃষ্টিপাে 
এেং িূহম ক্তয়র কারতে, অতনক ঘরোহ়ি ক্হেগ্রস্ হতয়তি এেং বসগুতলা আরও মজেুে ো নেুন কতর তেহর করা 
প্রতয়াজন। োই োাে, হত্পল, কাে এেং েহ়ির জন্ অতনক অনুতরাধ আসতি।

ররথাহিঙ্থা জনদ�থাষ্ঠীর মতথামত:

ঘরেযাত়ি, রযাস্যাঘযাণটর অেস্যা ও পথ সুরক্যা 
এেং স্যাট্ট কযার্ট  েনযাম এনতিতস কযার্ট

এই হেতলেেেটি ইন্ারহনউতজর ১৯ জন 
কহমউহনটি প্রহেহনহধ এেং একজন 
হিরে্াক ম্াতনজাতরর প্রহেহেন ই.টি.হস 
কাতনক্ট অ্াপ ে্েহার কতর সংগ্রহ করা 
মোমে এেং আই.ও.এম-এর সংগ্রহ 
করা েতথ্র হিহত্ততে করা হতয়তি। 
বরাহহঙ্া জনতগাষ্ঠীর গুরুত্বপেূ্ম আেংকা 
এেং প্রশ্নগুতলা েুতল ধরার জন্ বমাে 
১২৪৭টি কতথাপকথন হেতলেেে করা 
হতয়তি। ইন্ারহনউতজর মোমেগুহল 
বরাহহঙ্া, েমমী এেং চােগাাইয়া িাোয় 
সংগ্রহ করা হতয়তি এেং আই.ও.এম-
এর মোমেগুহল ইংরাহজ িাোয় হলতে 
বনওয়া হতয়তি।

ইন্যারতনউজ
  ২০ জনু বথতক ১৮ জলুাই ২০১৮

বমযাট মতযামত

৮২০ ৪৯২ ৩২৮

আই.ও.এম
  ০৩ জনু - ২১ জনু, ২০১৮

বমযাট মতযামত

৪২৭ ৩০৯ ১১৮
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  রযাস্যাঘযাণটর অেস্যা এেং পথ সুরক্যা

বকানও রাস্াঘাে না থাকায় আমাতের েেু অসহুেধা হতচ্। আর এোতন বকানও নে্মমাও 
বনই। আমরা যেন োইতর যাই আর োচ্াতের স্কু তল পাোই, েেন এই কারতে আমাতের েেু 

অসহুেধা হয় [...]। মায়ানমার বথতক আসার পর বথতক আমরা বযোতন থাকহি বসই জায়গাো েেু 
বনাংরা; আমাতের োচ্ারা কষ্ট পাতচ্। আমরা েেু হচন্তায় আহি।"

- মহহলা, ৪১, ক্াপে ১ পহচিম

আমাতের ব্লতকর রাস্াগুতলাতে বকানও আতলা বনই। আমাতের রাতে যাোয়াে করতে েেু 
অসহুেধা হয়। রাতে ল্াট্রিন যাওয়াো েেুই কষ্টকর; রাতে আমরা পাহন হনতে বযতে পাহরনা; 

রাতে আমরা নামাজ প়িতে বযতে পাহরনা; আমাতের োচ্ারা রাতে ঘতুর বে়িাতে পাতরনা; মাহেরা 
আমাতের ব্লতক রাস্ার আতলার ে্েস্া কতর হেতল েেু িাতলা হয়"

- পরুুে, ৩৩, ক্াপে ২ পেূ্ম

আমরা শুতনহি বয একো [সংস্ার] গাহ়ি একো বিতলতক ধাক্া বমতরতি আর বস মারা 
বগতি। [...] এো কুেুপালং এলাকার লাম্বাহেয়া োজাতরর কাতি ঘতেতি। োচ্ারা রাস্ার 
কাতি বেলা করহিল, েেন এই ঘেনা ঘতে। […]"

- মহহলা, ৩১, ক্াপে ১ পহচিম

 
পথ সরুক্ার বক্তত্ েতুো মলূ হেেয় উতে এতসতি: রাস্া এেং হসাহ়ির সংে্া ো়িাতনা ও বসগুতলা আরও 
িাতলা করার অনুতরাধ এেং পথ সরুক্া। এই হেেয়গুতলা আশ্রয়োো জনতগাষ্ঠীও েুতল ধতরতি (২য় 
পষৃ্ায় বেেনু) প্রথমে, িাতলা রাস্া এেং রাস্ার আতলার জন্ েহু মানুে অনুতরাধ জাহনতয়তিন। 
জনতগাষ্ঠীর হকিু মানুে জাহনতয়তিন বয িাতলা রাস্াঘাে না থাকার কারতে, হেতেেে পাহাহ়ি এলাকার 
ক্াপেগুতলাতে ত্াে এেং পাহন সংগ্রহ করা কঠিন হতয় উতেতি, আর োর বচতয়ও কঠিন হতয় উতেতি 
জরুহর অেস্ায় হচহকৎসার জন্ হনতয় যাওয়া। গি্ম েেী মহহলাতের রাতে হাসপাোল বযতে হতল হক হক 
োধা বপতরাতে হয় বসগুতলা উোহরে হহতসতে েুতল ধরা হতয়তি। হকিু মানুে এই সমস্ার বমাকাতেলা 
করার জন্ আরও মজেুে হসাহ়ি তেহর করার পরামে্ম হেতয়তিন। বসই সাতথ জনতগাষ্ঠীর হকিু সেস্ 
েে্মায় িারী েৃষ্টিপাতের কারতে বয রাস্াঘােগুতলা রতয়তি বসগুতলাও চলাচতলর অতযাগ্ হতয় উেতে, এই 

আেংকা জাহনতয়তিন। হবিেীয়ে, বযসে রাস্াঘাে রতয়তি বসগুতলা োচ্াতের জন্ হনরাপে নয় েতল মতন 
করা হতচ্ কারে বসগুতলার বকানও িুেপাথ বনই আর গাহ়িও েেু বজাতর চলাচল কতর। জনতগাষ্ঠীর 
মানুে বে়িা বেওয়া এেং ঘরোহ়ি স়িক বথতক েতূর তেহর করার পরামে্ম হেতয়তিন। এিা়িাও োরা 
অনুতরাধ কতরতিন যাতে রাস্াঘাে বথতক েতূর োচ্াতের হনরাপতে বেলার জন্ জায়গা ো়িাতনা হয়।

  ন্যাশনযাল বিতরতিণকশন কযার্ট  েনযাম স্যাট্টকযার্ট  

আমরা শুতনহি বয ওরা আমাতের স্াে্ম কার্ম  বেতে, আমার মতন হয় না আমরা বসগুতলা 
বনে। ওোতে 'বরাহহঙ্া' [কাতর্ম ] হলেতে হতে, যহে োঙাহল বলতে োহতল আমরা এতকোতরই 

পিন্দ করে না। আপনারা যহে চান আমরা োহন্ততে েসোস কহর, োহতল আপনাতের এই স্াে্মকার্ম  
হেেরে করা হনতয় ো়িাহুত়িা করা উহচে নয়। কারে আমরা স্াে্ম কার্ম  হনতল আমাতের সমস্া 
ো়িতে, োই আমরা স্াে্ম কার্ম  বনে না।"

- পরুুে, ক্াপে ৩

আহম শুতনহি বয ক্াপেগুতলাতে বয কার্ম গুতলা হেেরে করা হতচ্ ো বসই একই কার্ম  যা 
মায়ানমার সরকার আমাতের হেতে বচতয়হিল। হকন্তু মায়ানমাতর বযো বেয়া হতয়হিল 

বসোতক এনহিহস কার্ম  েলা হে। হকন্তু এোতন বযো হেতচ্, ওরা েলতি বসো নাহক এনহিহস কার্ম  
নয়। এিা়িাও, যহে এো আমাতের বকাতনা কাতজ না আতস, োহতল বকন হনতে যাে? আমরা পরুাতনা 
েরোথমী েেুও ওরা েলতি বয আমাতের ওো হনতে হতে। যহে সরকার [োংলাতেে] আমাতের [কার্ম  
না হনতল] চাল হেতে না চায়, োহতল আমাতের চাল চাই না; হকন্তু আমরা কার্ম  বনতো না। […]"

- পরুুে, ক্াপে ২ পেূ্ম

যাচাই করার প্রহরেয়া এেং ইউ.এন.এইচ.হস.আর-এর বেওয়া নেুন স্াে্ম কার্ম  হনতয় প্রচুর হেভ্াহন্ত রতয়তি। 
জনতগাষ্ঠীর হকিু মানুতের মতন েদ্ধমলূ ধারো হতয় বগতি বয এই কার্ম  মায়ানমাতরর সরকার হেতচ্ কারে 
এো বেেতে অতনকোই ন্ােনাল বিহরহিতকেন কাতর্ম র (এনহিহস) মতো। জনতগাষ্ঠীর মানুে অনুতরাধ 
জানাতচ্ন যাতে ওই কাতর্ম  পহরচয় 'বরাহহঙ্া' বলো হয় কারে োরা িয় পাতচ্ন বয বরাহহঙ্া হহতসতে 
োতের আইহন ময্মাোতক স্বীকৃহে না হেতয় োতের উপর োংলাতেেীর েকমা লাহগতয় বেওয়া হতে। 

হেহেহস হমহরয়া অ্াকেন, ইন্ারহনউজ এেং ট্ান্সতলেস্ম উইোউে ের্ম াস্ম হমহলেিাতে বরাহহঙ্া সংকতে 
ক্হেগ্রস্ জনসাধারতের কাি বথতক মোমে সংগ্রহ করা এেং বসগুহল সংকহলে করার কাজ করতি। 
এই সংহক্প্ প্রহেতেেনটির উতদেে্ হল হেহিন্ হেিাগগুহলতক বরাহহঙ্া এেং আশ্রয়োো (োংলাতেেী) 
সম্প্রোতয়র বথতক পাওয়া হেহিন্ মোমতের একটি সংহক্প্ হেেরে বেওয়া, যাতে োরা জনতগাষ্ঠীগুহলর 
চাহহো এেং পিন্দ-অপিতন্দর হেেয়টি হেতেচনা কতর ত্াতের কাজ আরও িাতলািাতে পহরকল্পনা 
এেং োস্োয়ন করতে পাতর।

এই কাজটি আই.ও.এম, জাহেসংঘ অহিোসন সংস্ার সহতযাহগোয় সপেন্ করা হতচ্ এেং এটির 
জন্ অথ্ম সংস্ান কতরতি ইউতক হরপাে্মতমন্ ির ইন্ারন্ােনাল বরতিলপতমন্।

'যা জানা জরুহর' সপেতক্ম  আপনার বযতকাতনা মন্তে্, প্রশ্ন অথো মোমে, info@cxbfeedback.org 
ঠিকানায় ইতমইল কতর জানাতে পাতরন।

4


