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বত্ত মথাদন ত্থাদণর রষেদত্ ররথাবিঙ্থা সম্প্রেথাদয়র সথাদথ 
স্পষ্ট র�থা�থাদ�থা� �দ়ে রতথালথা একটি অনযেতম সমসযেথা 
বিদসদব রেখথা বেদয়দে। আমথাদের বুঝদত িদব র� তথাদের 
ভথাষথা বকভথাদব বেদল �থাদছে, অনযেথানযে ভথাষথা বকভথাদব 
রসটথাদক প্রভথাববত করদে এবং বকভথাদব স্বতন্ত্র উপভথাষথা 
ততবর িদছে। ববদশষত আমথাদের এই সম্প্রেথাদয়র মদ্যে 
থথাকথা ভথাষথা�ত তববিত্যেগুদলথা বিনদত িদব এবং সমস্ 
র�থা�থাদ�থাদ�র রষেদত্ উপ�ুক্ত শব্দগুদলথা বযেবিথার করদত 
িদব।

এই ত্থাদণর কথাদজ আমরথা প্রথায়ই "ররথাবিঙ্থা শরণথাথথীদের" 
সম্পদক্ত  এমনভথাদব কথথা ববল র�ন তথারথা সববেক রথদক 
একই প্রকৃবতর একটি একক র�থাষ্ঠীর মথানুষ। বকন্তু তথারথা 
রথাখথাইন অঞ্চদলর বববভন্ন জথায়�থা রথদক এদসদেন এবং 
তথাদের মদ্যে বশষেথার স্র এবং বশষেথার সদু�থাদ� ববস্র 
পথাথ্তকযে রদয়দে। আলথােথা আলথােথা ররথাবিঙ্থা উপভথাষথাগুবল 
ততবর িওয়থার সথাদথ সথাদথ ভথাষথার রষেদত্ও পথাথ্তকযে 
লষেণীয় িদয় উঠদে।

�ত পঞ্চথাশ বেদর বথাংলথাদেশ-মথায়থানমথাদরর েবু্তল সীমথানথা রপবরদয় 
বহু মথানুষ রবশ কদয়কবথার এপথার-ওপথার �থাতথায়থাত কদরদেন। ১৯৯০ 
েশদকর শুরুর বেদক প্রথায় ২৫০,০০০ ররথাবিঙ্থা শরণথাথথী সথামবরক িথানথা 
এ়েথাদত মথায়থানমথার রথদক বথাংলথাদেদশ পথাবলদয় এদসবেদলন। তথাদের 
মদ্যে রকউ রকউ বিদর ব�দয়বেদলন, বকন্তু অদনদকই বথাংলথাদেদশ 
রথদক �থান। র� সব ররথাবিঙ্থা বথাংলথাদেদশ রথদক ব�দয়বেদলন তথাদের 
সথা্থারণত "বনববধিত ররথাবিঙ্থা" বলথা িদয় থথাদক �বেও তথাদের 
মদ্যে অদনকদকই ইউ.এন.এইি.বস.আর এবং বথাংলথাদেশ সরকথার 
শরণথাথথী বিদসদব আনুষ্থাবনকভথাদব বনববধিত কদরবন।

২০১৭ সথাদল মথায়থানমথাদর নতুন কদর সবিংসতথা রেখথা বেদল আরও 
৭০০,০০০ ররথাবিঙ্থা সীমথানথা পথার কদর পথাবলদয় আদসন। তথাদেরদক 
সথা্থারণত "নতুন ররথাবিঙ্থা" নথাদম ডথাকথা িয়। এখন ববদবের ররথাবিঙ্থা 
ভথাষথাভথাষীদের অদ্্তদকরও রববশ কক্সবথাজথার রজলথায় কযেথাদম্প বথাস 
করদেন।

এই েইু েল শরণথাথথীদের মদ্যে প্রথায় ৩০ বেদরর রভৌদ�থাবলক 
বববছেন্নতথা তথাদের ভথাষথায় অদনক পবরবত্ত ন এদনদে, �থার িদল 
মলূ ররথাবিঙ্থা ভথাষথার বববভন্ন উপভথাষথার জন্ম িদয়দে। ভথাষথা একটি 
স্পদজের মত: এটি িথারপথাদশর পবরদবশ রথদক উপথােথান শুদষ বনদত 
থথাদক। তথাই �খন 'বনববধিত ররথাবিঙ্থারথা' তথাদের শব্দভথাণ্থাদর বথাংলথা 
ও িথাট�াথাইয়থা শব্দ র�থা� করবেদলন, মথায়থানমথাদরর ররথাবিঙ্থারথা তখন 
সথা্থারণ বমথী ও রথাখথাইন ভথাষথা রথদক শব্দ ্থার বনবছেদলন। তথাই �খন 

'নতুন ররথাবিঙ্থারথা' কযেথাদম্প বনববধিত সম্প্রেথাদয়র সথাদথ র�থা� বেদলন 
তখন তথাদের মদ্যে থথাকথা ভথাষথা�ত পথাথ্তকযেগুদলথা স্পষ্ট িদয় ওদঠ। রসই 
সথাদথ স্পষ্ট িদয় উঠল ররথাবিঙ্থা সম্প্রেথাদয়র সথাদথ র�থা�থাদ�থাদ�র রষেদত্ 
এই পথাথ্তকযেগুদলথা ববদবিনথা করথার গুরুত্ব।

'হিবহধিত র�োহিঙ্ো�ো' এখি অনিক বোংলো শব্দ ব্যবিো� 
কন�ি

�ত বতন েশদক বথাংলথাদেদশর বববভন্ন সরকথাবর ও রবসরকথাবর প্রবতষ্থানগুবল 
'বনববধিত ররথাবিঙ্থা' সম্প্রেথাদয়র সথাদথ সথা্থারণ বথাংলথা ভথাষথার পবরিয় ঘটিদয়দে। 
�থারথা বথাংলথাদেশী স্কু দল ব�দয়দেন তথারথা সথা্থারণ বথাংলথা ভথাষথা বলখদত ও প়েদত 
বশদখদেন। ররথাবিঙ্থা পরুুষরথা কযেথাদম্পর বথাইদর বযেবসথাবথাবণজযে বথা জীববকথা 
ইতযেথাবের জদনযেও কথথাবথাত্ত থা বলথার মথা্যেদম বথাংলথা বশদখদেন।

'বনববধিত ররথাবিঙ্থারথা' এখন স্বথাস্যে সংক্থান্ত রবশ অদনকগুবল বথাংলথা শব্দ বযেবিথার 
কদরন। র�মন তথারথা বযেথথা রবথাঝথাদত ররথাবিঙ্থা শব্দ ববদশর পবরবদত্ত  বথাংলথা বযেথথা 
শব্দটি বযেবিথার কদরন। রববশরভথা� 'বনববধিত ররথাবিঙ্থারথা ররথাবিঙ্থা েথাবথাই শদব্দর 
পবরবদত্ত  বথাংলথা শব্দ ওষু্  শব্দটি বযেবিথার কদরন। ররথাবিঙ্থা ভথাষথায় 'বিবকৎসথা' 
রবথাঝথাদনথার জনযে রকথাদনথা আলথােথা শব্দ রনই, তথাই 'বনববধিত ররথাবিঙ্থারথা' বথাংলথা 
বিবকৎসথা শব্দটি গ্িণ কদরদেন।

কযেথাদম্প আসথা নতুন শরণথাথথীরথা এইসব বথাংলথা শব্দগুবলর সথাদথ পবরবিত নন 
এবং এই কথথাগুদলথা সিদজ নথাও বুঝদত পথাদরন।
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স্থানীয় বথাংলথাদেশী মথানুষরথা জথাবনদয়দেন র� এনবজও ও 
ইউ.এন অবিসগুবল এবং রসই সথাদথ স্থানীয় স্কু লগুবল 
একই সমদয় শুরু িওয়থার কথারদণ রথাস্থায় �থানজট খবু 
রববশ রবদ়ে র�দে �থার িদল কক্সবথাজথাদর েথাত্দের ঠিক 
সমদয় স্কু দল রপৌঁেদত সমসযেথা িদছে। স্থানীয় বথাংলথাদেশী 
মথানুষরথা আরও জথাবনদয়দেন র� ররথাবিঙ্থাদের আসথার 
কথারদণ পবরবিদণর খরি রবদ়ে র�দে: র�খথাদন আদ� স্কু দল 
র�দত ১০ টথাকথা �দথষ্ট বেল রসখথাদন এখন তথা ববিগুণ িদয় 
২০ টথাকথা িদয়দে এবং অদনক সময় তথার রথদকও রববশ 
টথাকথা লথাদ�।

স্কু ল ও এনবজও-গুদলথার অবিস একই 
সমদয় শুরু িয়, এ কথারদণ েথাত্দের স্কু দল 
ঠিক সমদয় রপৌঁেদত সমসযেথা িয়”

- পরুুষ, বশষেক

এেথা়েথাও স্থানীয় বথাংলথাদেশী জনদ�থাষ্ঠী তথাদের বশশুদের 
জন্মসনে পথাদছেন নথা বদলও উদবি� প্রকথাশ কদরদেন। 
এই সনে স্কু দল ভবত্ত  করথার জনযে অতযেন্ত জরুবর। মথানুষ 
বদলদেন র� ররথাবিঙ্থারথা �থাদত তথাদের বথাচ্থাদের জনযে 
জন্মসনে বনদত নথা পথাদর রসজনযে ইউবনয়ন পবরষে 
(স্থানীয় সরকথার) কম্তকত্ত থারথা জন্মসনে রেওয়থাই বধি 
কদর বেদয়দেন। (ববস্থাবরত জথানদত এখথাদন বলিক করুন)। 
স্থানীয় বথাংলথাদেশী মথানুষ �থারথা বশশুর জদন্মর ঠিক পদরই 
জন্মসনে রনন বন, তথারথা জথাবনদয়দেন র� এখন তথা বনদত 
তথাদের সমসযেথায় প়েদত িদছে।

ররথাবিঙ্থাদের আসথার পদর ইউবনয়ন পবরষে 
জন্মসনে রেওয়থা বধি কদর বেদয়দে। এজনযে 

বশশুদের স্কু দল ভবত্ত  করথার সমদয় সমসযেথা িদছে।"

- মবিলথা, �ৃবিনী

স্োিীয় বোংলোনেশী জিন�োষ্ঠী� মতোমত
�োস্োয় ইউ.এি/এিহজও-� �োহ়ি চলোচনল� ফনল যোিজট 
রবন়ি যোওয়ো এবং পহ�বিনে� খ�চ রবন়ি যোওয়ো স্োিীয় 
বোংলোনেশী জিন�োষ্ঠী� আশংকোগুহল� শীনষষে �নয়নে।

চোট�াোইয়ো ভোষোও ক্যোনপে� ভোষোনক 
প্রভোহবত কন�নে

স্থানীয় বথাংলথাদেশী র�থাষ্ঠীর িথাট�াথাইয়থা উপভথাষথা 
'বনববধিত ররথাবিঙ্থা' সম্প্রেথাদয়র শব্দভথাণ্থার এবং 
উচ্থারণদক রবশ প্রভথাববত কদরদে। র�মন রবডথা 
('পরুুষ') এবং রববড ('মবিলথা') বলদত ররথাবিঙ্থা 
ভথাষথাদত �থথাক্দম 'স্বথামী' এবং 'স্তী'ও রবথাঝথায়। 
বকন্তু 'বনববধিত ররথাবিঙ্থারথা' এখন 'স্বথামী' এবং 
'স্তী' রবথাঝথাদত িথাট�াথাইয়থা শব্দ জথামথাই এবং রবৌ 
বযেবিথার করথা পেন্দ কদরন। উচ্থারদণর বেক 
রথদক রেখদল ররথাবিঙ্থাদের আইসসথা ('ঠিক 
আদে')-র মত শব্দগুবল এখন িথাট�াথাইয়থা 
আইছেথার কথােথাকথাবে রশথানথায়।

�বেও ররথাবিঙ্থা এবং িথাট�াথাইয়থা উপভথাষথার মদ্যে 
বকেু বমল আদে, বকন্তু অপবরবিত িথাট�াথাইয়থা 
শব্দগুবল নতুন শরণথাথথীদের ববভ্থান্ত করদত পথাদর।

'িতুি র�োহিঙ্ো�ো' ক্যোনপে বমমী 
শব্দ হিনয় এনসনে

নেীর ঠিক ওপথাদরই র� ররথাবিঙ্থারথা 
মথায়থানমথাদর রথদক ব�দয়বেদলন তথাদের 
ভথাষথার উপর বমথী ভথাষথার প্রভথাব রদয়দে।

প্রবমত বমথী ভথাষথা মথায়থানমথাদরর রথাষ্ট্রীয় ভথাষথা, 
তথাই সরকথাবর স্কু লগুবলদত প়েথাদশথানথা করথা 
ররথাবিঙ্থারথা রসই ভথাষথা বশদখদেন। �বেও 
রলখথাপ়েথার স্র এখনও কম, তবুও রবশ 
বকেু সথা্থারণ বমথী শব্দ ররথাবিঙ্থা ভথাষথায় 
িদল এদসদে। এেথা়েথাও প্রশথাসন, বযেবসথা-
বথাবণজযে এবং বেদন বেদন আরও রববশ 
কদর �ণমথা্যেম ও সথামথাবজক মথা্যেদমর 
সথািথাদ�যে ররথাবিঙ্থা ভথাষথায় বমথী শদব্দর প্রদবশ 
ঘদটদে। র�মন উক্থাটথা ('সভথাপবত') এবং 
মথায়ুবন শব্দগুবল বমথী ভথাষথা রথদক রনওয়থা। 
'বনববধিত ররথাবিঙ্থারথা' �ত বতন েশক ্দর 

বমথী ভথাষথার সংস্পদশ্ত আদসনবন, তথাই 
অদনক রষেদত্ই তথারথা এই নতুন শব্দগুবল 
জথাদনন নথা।

রথাখথাইন রথাজযে, র�খথাদন বহু ররথাবিঙ্থা বসবথাস 
করদতন, রসখথানকথার কথযে বমথী উপভথাষথা িল 
রথাখথাইন। তথাই রথাখথাইন উপভথাষথাও ররথাবিঙ্থা 
ভথাষথাদক প্রভথাববত কদরদে। রথাখথাইন ভথাষথা 
এবং সথা্থারণ বমথী ভথাষথার মদ্যে উচ্থারণ 
এবং রবশ বকেু শদব্দ পথাথ্তকযে রদয়দে। 
ররথাবিঙ্থারথা বমথী শব্দগুদলথা রথাখথাইন টথাদনর 
সথাদথ উচ্থারণ কদরন। র�মন বমথী ভথাষথায় 
'বশষেক' িদছে রসয়থামথা বকন্তু রসই শদব্দর 
রথাখথাইন উচ্থারণ িল রসরথামথা। ররথাবিঙ্থারথাও 
বশষেকদক রসরথামথা বদলন।

ররথাবিঙ্থা সম্প্রেথাদয়র সথাদথ র�থা�থাদ�থা� 
করথার সময় এই পথাথ্তকযেগুদলথাও জটিলতথা 
বথাব়েদয় রতথাদল।

ক্যোনপে কোজ ক�ো� সময় হবহভন্ন ধ�নে� 
শব্দগুনলো রখয়োল করুি

ররথাবিঙ্থা সম্প্রেথাদয়র সথাদথ কথাজ করথার সময় অথবথা তথযে, বশষেথা 
এবং র�থা�থাদ�থাদ�র ববষয়বস্তু ততবর করথার সময় র� শব্দগুবল 
অব্কথাংশ ররথাবিঙ্থারথা বুঝদবন তথা বনব্তথািন করুন। অনযেথানযে ভথাষথা 
রথদক রনয়থা শব্দগুদলথার রষেদত্ বযেথাখযেথা বেন। ররথাবিঙ্থা ভথাষথাভথাষী 
মথাঠকমথীদেরদক রসই সমস্ শব্দ বযেবিথার করথার পরথামশ্ত বেন 
�থা তথাদের েথােীরথা বলদতন কথারণ অব্কথাংশ ররথাবিঙ্থাদের রসই 
শব্দগুদলথা রবথাঝথার সম্থাবনথা রববশ।

নতুন আসথা ররথাবিঙ্থারথা সথা্থারণ বথাংলথা ভথাষথা রতমন রবথাদঝন নথা, 
তথাই িথাট�াথাইয়থা এবং 'বনববধিত ররথাবিঙ্থা' কমথী ও রেথাভথাষীদের 
উবিৎ সিজ শব্দ এবং পবরবস্বতর উপ�ুক্ত বথাকযেথাংশ বযেবিথার 
করথা (সথা্ু বথাংলথা শব্দ বথা কঠিন পবরভথাষথার পবরবদত্ত ) �থাদত 
�থারথা নতুন এদসদেন তথারথা সিদজ রসগুদলথা বুঝদত পথাদরন।

সতূ্: ৫ই রসদটেম্বর ২০১৮ তথাবরদখ উবখয়থার পথালং িথাইস্কু দল ররকড্ত  করথা আদলথািনথার 
অনুষ্থান রবতথার সংলথাদপ স্থানীয় বথাংলথাদেশী েশ্তকদের কথাে রথদক পথাওয়থা মতথামত। 
অনুষ্থান িলথাকথালীন স্থানীয় বথাংলথাদেশী জনদ�থাষ্ঠীর ৩৬ জন পরুুষ এবং ১৮ জন 
মবিলথার বজজ্থাসথা করথা প্রশ্নগুদলথার রথদক এই আশংকথাগুবলর কথথা জথানথা র�দে। 
ইউবনদসি এবং বববববস বমবডয়থা অযেথাকশদনর সিথায়তথায় বথাংলথাদেশ রবতথার এই 
অনুষ্থানটির প্রদ�থাজনথা কদর।
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রবতথার সংলথাদপর এই পব্তটি িলথাকথালীন স্থানীয় বথাংলথাদেশী মথানুষরথা এমন আরও কদয়কটি সমসযেথা তুদল ্দরবেদলন 
�থা বনদয় তথারথা আশংকথায় আদেন। এর মদ্যে রদয়দে পবরবথার পবরকল্পনথা সম্পদক্ত  সদিতনতথার অভথাদব ররথাবিঙ্থা 
জনদ�থাষ্ঠীর মদ্যে বশশু জদন্মর িথার খবু রববশ িওয়থা। নতুন জন্ম রনওয়থা ররথাবিঙ্থা বশশুদের নথা�বরকত্ব বনদয়ও স্থানীয় 
বথাংলথাদেশী মথানুষরথা রকৌতূিল প্রকথাশ কদরন। ররথাবিঙ্থা জন�ণদক আশ্রয় বেদত অরণযে ববনথাদশর সমসযেথা অবযেথািত 
রদয়দে এবং অনযেথানযে আশংকথাগুবলর মদ্যে একটি িল র� এলথাকথায় ডথায়বরয়থা, জবডিস ও মযেথাদলবরয়থাসি অনযেথানযে 
ররথাদ�র ববস্থার বথা়েদে বদল মদন করথা িদছে।

ররথাবিঙ্থা জনদ�থাষ্ঠী ক্মথা�তভথাদব �থাে রকদট বন ধ্ংস কদর িদলদে, �থা 
পবরদবদশর ভথারসথামযেদক নষ্ট করদে। আদরকটি সমসযেথা িল ররথাবিঙ্থা জনদ�থাষ্ঠীর 

মদ্যে বশশু জদন্মর িথার খবু রববশ এবং তথাদের পবরবথার পবরকল্পনথার পদ্ধবতগুদলথা সম্পদক্ত  
জথানথা প্রদয়থাজন।"

- পরুুষ, প্রথাইদভট রকথাম্পথাবনদত িথাকবররত

ত্োে সোমগ্ী পোওয়ো: 
র�োহিঙ্ো সম্প্রেোনয়� মনধ্য আবো� 
এই আশংকোটি রেখো হেনয়নে

আরও একবথার ত্থাদণ খথাবথার এবং খথাবথার েথা়েথা অনযেথানযে বজবনস পথাওয়থার ববষয়টি 
ররথাবিঙ্থা সম্প্রেথাদয়র মদ্যে সবদিদয় ব়ে আশংকথা বিদসদব উদঠ এদসদে।

মতথামত রথদক জথানথা র�দে র� ২০১৮ সথাদলর রিব্রুয়থাবর মথাদস ত্থাণ পথাবথার বযেথাপথারটি 
বনদয় সমসযেথার কথথা সবদিদয় রববশবথার উদলেখ করথা িদয়দে। বকন্তু ২০১৮ সথাদলর মথাি্ত , 
এবপ্রল ও রম মথাদস জথায়�থার অভথাব এবং ঘর বথানথাদনথার বজবনসপদত্র অভথাদবর মদতথা 
রশল্থার সংক্থান্ত সমসযেথাগুবল জনদ�থাষ্ঠীর মলূ আশংকথা বিদসদব উদঠ এদসবেল। জনু, 
জলুথাই এবং অ�থাস্ট মথাদস ত্থাণ পথাওয়থা আবথাদরথা সবদিদয় ব়ে আশংকথা িদয় ো থাব়েদয়দে। 
নীদির গ্থািটি রেখথায় র� �ত সথাত মথাদস ত্থাণ পথাওয়থার রষেদত্ মতথামত কীভথাদব 
পবরববত্ত ত িদয়দে।

* বথাংলথাদেশ সরকথার ও ইউ.এন.এইি.বস.আর র�ৌথভথাদব কক্সবথাজথাদর ররথাবিঙ্থা শরণথাথথীদের �থািথাই করথার কথাজ শুরু কদরদে। ১০০+ সেদসযের একটি েল আ�ত শরণথাথথীদের রথদক তথযে সংগ্ি করদে এবং তথাদের একটি কথাড্ত  এবং একটি অননযে পবরবিবত 
নম্বর বেদছে। এই কথাজটি সরুষেথা, পবরিয় বযেবস্থাপনথা, নবথ রষেথা, সিথায়তথা রেওয়থা, জনসংখযেথার বিসথাব রথাখথা এবং িূ়েথান্তভথাদব মথায়থানমথার রথদক বথাংলথাদেশ িদল আসথা প্রথায় ৯০০,০০০ শরণথাথথীর জনযে একটি সমথা্থান খুাদজ রপদত একটি সব্তথাঙ্ীণ রডটথাদবস 
ততবরদত সথািথা�যে করদব। https://data2.unhcr.org/en/situations/myanmar_refugees

সতূ্: ররথাবিঙ্থা কযেথাম্প ৮ পবচিম, ৯, ১০, ১৮, ১৯, রলেথা, রলেথা এম.এস, শথামলথাপরু 
এবং উনবিপ্রথাং রথদক ২০১৮ সথাদলর রিব্রুয়থাবর রথদক আ�স্ট মথাস প�্তন্ত 
আই.ও.এম কবমউবনটি রমথাববলথাইজথারদের ৬৮১১ জন উত্তরেথাতথাদের কথাে রথদক 
সংগ্ি করথা তথযে। ২০১৮ সথাদলর আ�স্ট মথাদসর রশদষর বেদক এবং রসদটেম্বদরর 
প্রথম বেদক কযেথাম্প ৯ এবং ১০-এ বববববস বমবডয়থা অযেথাকশদনর আদয়থাবজত 
সথাপ্থাবিক রিথাকথাস েদল আদলথািনথা �থাদত ১৮ রথদক ৪০ বের বয়সী পরুুষ ও 
মবিলথারথা অংশ বনদয়বেদলন।

এেথা়েথাও এই তদথযে ত্থাণ পথাওয়থার রষেদত্ জনদ�থাষ্ঠী র� বনবে্ত ষ্ট অবভদ�থা�গুবল জথাবনদয়দেন রসগুবলও সথাবমল করথা িদয়দে।

ত্রাণ সম্পর ক্ে  আশং্রা ্ত শতরাংশ অভির�রাগ ্ররা হর়েরে

ত্থাণ কথাড্ত  পথানবন/ িথাবরদয় র�দে ১৩%

পবরছেন্নতথার বকট প্রদয়থাজন ৫%

খথাবথার েথা়েথা অনযেথানযে ত্থাণ সথামগ্ী (নন-িুড আইদটম) নথা পথাওয়থা ৪%

প�্তথাপ্ খথাবথার পথাদছেন নথা ৩%

বনয়বমত খথােযে পথাদছেন নথা ২%

পবরবথার �ণনথা নম্বর পথানবন* ২%

বভ বত্ত: রমথাট উত্তরেথাতথা - ৬৮১১

খোে্য এবং এিএফআই ত্োে হিনয় উনবে�

রিব্রুয়থারী মথাি্ত এবপ্রল রম জনু জলুথাই

৩১% 
(হভ হত্ত: ৪৪১)

১৫% 
(হভ হত্ত: ৫৮১)

২৩% 
(হভ হত্ত: ১১১৪)

৩৪% 
(হভ হত্ত: ৩৯০)

১৭% 
(হভ হত্ত: ১৫৩৬)

২৬% 
(হভ হত্ত: ১১২৩)

৩৩% 
(হভ হত্ত: ১৬২৬)
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বববববস বমবডয়থা অযেথাকশন, ইন্থারবনউজ এবং ট্থান্সদলটস্ত উইেথাউট বড্ত থাস্ত বমবলতভথাদব ররথাবিঙ্থা সংকদট 
ষেবতগ্স্ জনসথা্থারদণর কথাে রথদক মতথামত সংগ্ি করথা এবং রসগুবল সংকবলত করথার কথাজ করদে। 
এই সংবষেপ্ প্রবতদবেনটির উদদেশযে িল বববভন্ন ববভথা�গুবলদক ররথাবিঙ্থা এবং আশ্রয়েথাতথা (বথাংলথাদেশী) 
সম্প্রেথাদয়র রথদক পথাওয়থা বববভন্ন মতথামদতর একটি সংবষেপ্ বববরণ রেওয়থা, �থাদত তথারথা জনদ�থাষ্ঠীগুবলর 
িথাবিেথা এবং পেন্দ-অপেদন্দর ববষয়টি ববদবিনথা কদর ত্থাদণর কথাজ আরও ভথাদলথাভথাদব পবরকল্পনথা 
এবং বথাস্বথায়ন করদত পথাদর।

এই কথাজটি আই.ও.এম, জথাবতসংঘ অবভবথাসন সংস্থার সিদ�থাব�তথায় করথা িদছে এবং এটির জনযে 
অথ্ত সরবরথাি কদরদে ই.ইউ বিউমযেথাবনদটবরয়থান এইড এবং ইউদক বডপথাট্তদমন্ ির ইন্থারনযেথাশনথাল 
রডদভলপদমন্।

'�থা জথানথা জরুবর' সম্পদক্ত  আপনথার র�দকথাদনথা মন্তবযে, প্রশ্ন অথবথা মতথামত, info@cxbfeedback.org 
ঠিকথানথায় ইদমইল কদর জথানথাদত পথাদরন।

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

র�দিতু �ত কদয়ক মথাদস এই সমসযেথাগুদলথা বথার বথার তুদল ্রথা িদয়দে তথাই রিথাকথাস েদল 
আদলথািনথায় (অ�থাস্ট/রসদটেম্বর ২০১৮) ত্থাদণ খথাবথার ও খথাবথার েথা়েথা অনযেথানযে বজবনস 
পথাওয়থা সম্পদক্ত  ররথাবিঙ্থাদের বত্ত মথান আশংকথা আরও ববস্থাবরতভথাদব আদলথািনথা করথা 
িদয়দে। এই আদলথািনথায় র� মলূ ববষয়গুবল উদঠ এদসদে:

ব�োদ্দ ক�ো খোবো� সব পহ�বোন�� জি্য যনেষ্ট িনছে িো

বকেু পবরবথার মদন কদরন তথারথা �দথষ্ট খথাবথার পথাদছেন নথা এবং তথাদের ্থারণথা র� 
বত্ত মথান বযেবস্থায় পবরবথাদর মথানুদষর সংখযেথা এবং বয়স সঠিকভথাদব ্রথা প়েদে নথা। 
অংশগ্িণকথারীরথা উদলেখ কদরদেন র� একটি বতন জদনর পবরবথার একটি িথার জদনর 
পবরবথাদরর প্রথায় অদ্্তক পবরমথাণ খথাবথার পথায়। অংশগ্িণকথারীরথা আরও জথাবনদয়দেন র� 
র�সমস্ পবরবথাদর রেথাট বথাচ্থা রদয়দে তথারথা এবং র� পবরবথাদর সবথাই প্রথাপ্বয়স্ এমন 
পবরবথারগুদলথা একই পবরমথাদণ খথাবথার পথায়। র�মন, বতনজন প্রথাপ্ বয়দস্র একটি পবরবথার 
রসই একই পবরমথাণ খথাবথার পথায় �থা ২ জন প্রথাপ্বয়স্ এবং ১ জন বশশুর পবরবথার পথায়। 
তথারথা মদন কদরন র� রকথানও পবরবথাদর রেথাট বথাচ্থা থথাকদল তথাদের সকদলই প্রথাপ্বয়স্ 
এমন পবরবথাদরর রথদক কম খথাবথার লথাদ�। তথারথা আরও বদলদেন র� র�খথাদন ৩০ রকবজ 
িথাল পথাওয়থার কথথা রসখথাদন তথারথা ২৬ রকবজ িথাল পথান।

এেথা়েথাও মথানুষ জথাবনদয়দেন র� তথারথা মথাে বথা শথাকসববজর মদতথা নথানথান ্রদণর খথাবথার 
পথান নথা এবং রসই কথারদণ তথারথা িথাল ও ডথাল বববক্ কদর শথাকসববজ, রপায়থাজ, আেথা, রসনু 
এবং অনযেথানযে প্রদয়থাজনীয় খথাবথার রকদনন। এেথা়েথাও তথাদের কথথায় জথানথা র�দে র� জরুরী 
সমদয়, র�মন �বে কথাদরথা িথাসপথাতথাদল �থাওয়থা বথা ওষু্  রকনথার প্রদয়থাজন িয়, তথািদল তথারথা 
ত্থাদণ পথাওয়থা খথাবথার বববক্ কদরন। মথানুষ জথাবনদয়দেন র� বববক্ করথার কথারদণ বকভথাদব 
পরবতথী ববতরদণর আদ�ই তথাদের বরথাদদের িথাল ও ডথাল রশষ িদয় �থায়।

আমরথা �তটুকু িথাল পথাই তথা আমথাদের জনযে �দথষ্ট নয়। তবুও অনযেথানযে 
প্রদয়থাজনীয় বজবনষ বকনদত আমথাদের অদনক সময় িথাল বববক্ করদত িয়।”

- পরুুষ, ২৫+, কযেথাম্প ৯

�োন্নো� জ্োলোিী এখিও একটো ব়ি সমস্যো

মথানুষ জথাবনদয়দেন র� তথাদের রথান্নথা করদত খবু সমসযেথা 
িদছে কথারণ তথারথা রকথাদনথা জ্থালথাবন কথাঠ পথান নথা। মথানুষ 
বববরণ বেদয়দেন র� বকভথাদব তথারথা বন রথদক জ্থালথাবন 
কথাঠ সংগ্ি করথার রিষ্টথা কদরন এবং স্থানীয় বথাংলথাদেশী 
মথানুষদের কথাে রথদক জ্থালথাবন কথাঠ বকনদত ত্থাদণর 
খথাবথার বববক্ কদরন। রলথাকজন আরও বদলদেন র� 
জ্থালথানীর অভথাদব তথারথা কথা�জ, প্থাবস্টদকর রবথাতল ও 
পযেথাদকট জ্থালথানীর ববকল্প বিদসদব বযেবিথার কদরন, র� 
কথারদণ তথাদের রেথাট ঘদর প্রিুর র্াথায়থা ততবর িয়।

এেথা়েথাও অংশগ্িণকথারীরথা বববরণ বেদয়দেন র� 
রকদরথাবসন বথাবতর জ্থালথানীর অভথাদব তথারথা রথাদত রকবল 
খবু অল্প সমদয়র জনযে রসটথা বযেবিথার করদত পথাদরন। 
মথানুষ বদলদেন র� আদলথা নথা থথাকথার কথারদণ রথাদতর 
রবলথায় তথারথা িুবরর ভয় পথান এবং রসই কথারদণ ত্থাদণর 
খথাবথার বববক্ কদর তথারথা রকদরথাবসন রকদনন। মথানুষজন 
অবনিকথাদণ্র ভদয় রমথামবথাবত বযেবিথার কদরন নথা এবং 
তথারথা পরথামশ্ত বেদয়দেন র� রসথালথার পযেথাদনল তথাদের এই 
সমসযেথার সমথা্থান করদত পথাদর।

আমথাদের রসথালথার লথাইট েরকথার...�বে 
আমরথা রমথামবথাবত বযেবিথার কবর তথািদল 

আমথাদের রথাদত রজদ� থথাকদত িয় নয়ত অবনিকথাণ্ 
ঘটদত পথাদর। এেথা়েথা, রিথাদরর ভয়ও রদয়দে। আমরথা 
রকদরথাবসন বকনদত িথাল আর ডথাল বববক্ কবর।”

- মবিলথা, ২৫+, কযেথাম্প ৯

মোিুনষ� র�হিও ব্যবিো� ক�নত সমস্যো িনছে

বকেু মবিলথা অংশগ্িণকথারীরথা উদলেখ কদরদেন র� পাথািটি 
পবরবথাদরর জনযে একটি কদর ররবডও ববতরণ করথা িদয়দে। 
বকন্তু তথারথা জথাবনদয়দেন র� ররবডওটি সিদজ বযেবিথার করথা 
�থায় নথা এবং রস্টশন ্রথা কঠিন। এেথা়েথাও মথানুষ উদলেখ 
কদরদেন র� ত্থাদণর বজবনস ভথা�থাভথাব� কদর বযেবিথার 
করদত িদল পবরবথারগুদলথার মদ্যে বববথাে শুরু িদয় �থায়।

পহ�ছেন্নতো� হকট সকনল পোিহি

রিথাকথাস েদল আদলথািনথায় �থারথা অংশ বনদয়বেদলন 
তথারথা পবরছেন্নতথার বকদটর কথথা রশথাদননবন, তদব মবিলথা 
অংশগ্িণকথারীরথা বদলদেন র� তথারথা আদ� ৬০টি সথাবথাদনর 
একটি বথাক্স রপদয়বেদলন। পরুুষ অংশগ্িণকথারীরথা 
বদলদেন র� তথারথা রকথাদনথা সথাবথান, টুথদপস্ট বথা 
শযেথাম্পু পথান বন।
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