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চাটগাাইযা ও র�াহিঙ্া:
এত কাছে তব ুএত দছূে

টি.ডহলিউ.হি-র প্রহতটি ভথাষথা প্রহিক্ষগের শুরুগত অংিগ্রিেরথারীগদর পাথােটি ছহি সম্বহলত এরটি 
ওয়থার্ক িীট রদয়থা িয় যথাগত এরটি রুরর, জথানলথা, �ভ্ক িতী মহিলথা, পথািথাড় আর এরটি হিশুর ছহি েথাগর। 
এই ওয়থার্ক িীট শুধুমথাত্র সরলগর স্বচ্ছন্দ ররথার এরটি পন্থা নয়; অংিগ্রিেরথারীগদর রথাজ িল প্রহতটি 
ছহির নথাম িথাংলথা, েথাট�াথাইয়থা ও ররথাহিঙ্থা ভথাষথায় সনথাক্ত ররথা। শুরুগত সরগল হিসহিস রগর পরস্পগরর 
সথাগে আগলথােনথা রগরন, হরন্তু রগয়র হমহনগটর মগধযেই রজথার �লথায় তর্ক থাতহর্ক  শুরু িগয় যথায়।

"ম�াছেও চােগাাইযাছত কুকুেছক ওো বলা হয না।"

"এো মেছল না ম�ছয শিশু?" মোশহঙ্া ভাষায 
দছুোে জন্য আলাদা আলাদা িব্দ েছযছে।"

"চােগাাইযা আে মোশহঙ্া ভাষা মতা একইেক�, তাই না?"

এই প্রশ্নগুগলথা শুগন অিথার িওয়থার হরছু রনই। ররথাহিঙ্থা িরেথােথীগদর সিথায়তথার রথাজ এরটি ভথাষথা�তভথাগি 
বিহেত্রযেময় পটভূহমগত ররথা িগচ্ছ। হিহভন্ন জনগ�থাষ্ঠী হিহভন্ন ধরগের িে্কমথালথা িযেিিথার রগর হিহভন্ন ভথাষথায় 
হনগজগদর মগধযে রযথা�থাগযথা� ররগছন।

যহদও এরটি ধথারেথা রগয়গছ রয েথাট�াথাইয়থা ও ররথাহিঙ্থা ভথাষথার মগধযে প্রেুর হমল রগয়গছ, টি.ডহলিউ.হি-র 
এরটি সথাম্প্রহতর �গিষেথায় রদখথা র�গছ রয ররথাহিঙ্থাগদর মগধযে ৩০ িতথাংগিরও রিহি মথানুষ েথাট�াথাইয়থা 
ভথাষথায় িলথা এরটি সথাধথারে িথারযেও িুঝগত পথাগরন নথা*। এর অে্ক দা থাড়থায় রয শুধুমথাত্র রমৌহখরভথাগি 
েথাট�াথাইয়থা ভথাষথায় জীিন-রক্ষথারথারী তেযে রদওয়থা িগল তথা জনসংখযেথার এরটথা হিিথাল অংগির জথানগত িথা 
িুঝগত সমসযেথা িগি।

* টি.ডহলিউ.হিভথাষথার পথাঠ: ররথাহিঙ্থা িরেথােথীগদর সথাগে রযথা�থাগযথাগ�র সম্পগর্ক  আমরথা যথা রজগনহছ, হিগখহছ, http://www.shongjog.org.bd/news/i/?id=aee7eb5e-bcbb-420c-80d9-92b4d41407db

তথাই ররথাহিঙ্থা িরেথােথীরথা রয ররথাহিঙ্থা ভথাষথাগতই রযথা�থাগযথা� ররগত সিগেগয় রিহি পছন্দ রগরন 
তথা আশ্চয্কজনর নয়। হরন্তু রসটথা সিসময় িথাস্িসম্মত িথা সম্ভিপর িয় নথা। তথাই েথাট�াথাইয়থা 
ভথাষথাভথাষীরথা রযেথাগম্প রযথা�থাগযথাগ�র রক্ষগত্র এরটি অপহরিথায্ক ভূহমরথা পথালন রগরন। তথারথা প্রথায়ই 
ইংগরহজ ও িথাংলথা ভথাষথাভথাষী ও ররথাহিঙ্থা ভথাষথাভথাষীগদর মগধযে রযথা�থাগযথাগ�র রসতুিন্ধন রগরন।

 
চােগাাইযা ও মোশহঙ্াে �ছ্্য শ�ল ও পার্থক্য

সি ভথাষথাগতই রদখথা যথায় রয মথানুগষর আহদ িথাসস্থান তথাগদর িব্দেয়গনর উপর প্রভথাি রিগল। রযমন 
অগ্রেহলয়থার রমলগিথান্ক রেগর আসথা মথানুষ এমন হরছু ইংগরহজ িব্দ িযেিিথার ররগত পথাগরন যথা িয়ত হনউ 
ইয়র্ক  িথা লন্ডগনর মথানুষ িুঝগত পথারগিন নথা। হরন্তু এরথা সরগলই ইংগরহজ িগলন এিং তথাই রিহিরভথা� 
রক্ষগত্র এগর অপগরর রেথা িুঝগত পথাগরন।

েথাট�াথাইয়থা ভথাষথাগতও এরই ধরগের রভৌগ�থাহলর হিহভন্নতথা রদখথা যথায়; েট্টগ্রথাম িিগরর িথাহসন্দথা ও 
রটরনথাগি িসিথাসরথারীগদর েথাট�াথাইয়থা ভথাষথা এর নয়। সথাধথারেত এই পথাে্করযে হিহভন্ন অঞ্চগলর েথাট�াথাইয়থা 
ভথাষথাভথাষীগদর পরস্পগরর রেথা রিথাঝথার রক্ষগত্র িথাধথা িগয় দা থাড়থায় নথা। হরন্তু েথাট�াথাইয়থা উপভথাষথা ও ররথাহিঙ্থা 
ভথাষথার মগধযে রিি হরছু লক্ষেীয় পথাে্করযে রগয়গছ। েথাট�াথাইয়থা ভথাষথাভথাষীগদর এটথা রিথাঝথা জরুহর রয তথাগদর 
উপভথাষথা এিং ররথাহিঙ্থা ভথাষথার মগধযে রতটথা পথাে্করযে রগয়গছ।

েট্টগ্রথাগমর উত্র হদগরর এলথারথাগুহলগত রয উপভথাষথা প্রেহলত তথার তুলনথায় রক্স িথাজথার এলথারথার 
আগিপথাগি এিং আরও দহক্ষগের িিরগুহলগত রয েথাট�াথাইয়থা উপভথাষথা িযেিিথার ররথা িয়, তথার সথাগে 
ররথাহিঙ্থা ভথাষথার হমল রিহি। এটি উচ্থারে ও িব্দেয়ন, উভয় রক্ষগত্র প্রগযথাজযে। রযমন ররথাহিঙ্থা এিং 
দহক্ষগের েথাট�াথাইয়থা ভথাষথাভথাষী উভগয়ই িম-ওলথা িলগত '�ভ্ক থািস্থা' রিথাগঝন। হরন্তু উত্গরর হদগর এই 
িব্দটির অে্ক রিথাধ�মযে িয় নথা রযখথাগন মথানুষ �হি্কত িব্দটি িযেিিথার ররথা রিহি পছন্দ রগরন, যথা িথাংলথা 
িব্দ �ভ্ক িতী রেগর রনওয়থা িগয়গছ। ররথাহিঙ্থা এিং দহক্ষগের েথাট�াথাইয়থা, উভয় ভথাষথায় রুরুর রিথাঝথাগত 
রুইঁর িব্দটি িযেিিথার ররথা িয় হরন্তু উত্গরর হদগর েথাট�াথাইয়থা ভথাষথায় রুগ ত্ই িব্দটি প্রেহলত।

এছথাড়থাও হিহভন্ন প্রজগমের ভথাষথাগতও পথাে্করযে রদখথা যথায়। নতুন প্রজমে, হিগিষত যথারথা হিহক্ষত িথা িযেিসথা 
িথাহেগজযের সথাগে যুক্ত, তথারথা েথাট�াথাইয়থা ভথাষথায় রেথািথাত্ক থা িলথার সময় অগপক্ষথারৃত রিহি সথাধথারে িথাংলথা 
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িব্দ িযেিিথার রগরন। এই িব্দগুহলর অগনরগুহলর সথাগেই ররথাহিঙ্থারথা পহরহেত 
নন। িয়স্ক েথাট�াথাইয়থা ভথাষথাভথাষীরথা এখগনথা অগনর আরহি, িথাহস্ক এিং স্থানীয় িব্দ 
িযেিিথার রগরন যথা ররথাহিঙ্থা ভথাষথাগতও িযেিহৃত িয়।

এই রভৌগ�থাহলর ও প্রজমে�ত পথাে্করযে রেগর েথাট�াথাইয়থা ভথাষথার সথাগে ররথাহিঙ্থা 
ভথাষথার রতটথা হমল রগয়গছ তথা হনগয় মতহিগভগদর রথারেগুগলথা রিথাঝথা রযগত পথাগর। 
রক্সিথাজথার রজলথার সিগেগয় দহক্ষেথাংগি িসিথাসরথারী ত্রথাে রমথী ও রদথাভথাষীরথা িয়ত 
তথাগদর ভথাষথা এিং নথাি নদীর ঠির ওপথাগরর মংুড-এর ররথাহিঙ্থাগদর ভথাষথায় অগনর 
হমল রপগত পথাগরন। যহদও সীমথান্ত এলথারথা রেগর দরূত্ব যত রিহি িয় (েথাট�াথাইয়থা ও 
ররথাহিঙ্থা ভথাষথাভথাষী উভগয়র রক্ষগত্র), ভথাষথার মগধযে পথাে্করযেও তত রিহি িগত রদখথা যথায়।

 চােগাাইযা: উপভাষা নাশক ভাষা?

িথাংলথাগদি সররথার ররথাহিঙ্থাগর এরটি স্বতন্ত্র ভথাষথা হিগসগি রমগন হনগলও েথাট�াথাইয়থা 
ভথাষথাগর িথাংলথা ভথাষথারই এরটি আঞ্চহলর উপভথাষথা হিগসগি হিগিেনথা রগর এিং 
স্বতন্ত্র ভথাষথার ময্কথাদথা রদয় নথা। যহদও সথাধথারে িথাংলথা ভথাষথাভথাষী ও শুধুমথাত্র েথাট�াথাইয়থা 
ভথাষথা জথাগনন এমন মথানুগষরথা পরস্পগরর রেথািথাত্ক থা খিু রমই িুঝগত পথাগরন।

ররথাহিঙ্থার মগতথা েথাট�াথাইয়থাও এরটি অহলহখত রেযে ভথাষথা, যহদও এটিগর হলহখত রূপ 
রদওয়থার হরছু প্রগেষ্থা ররথা িগয়গছ, রযমন রসথািযেথাল হমহডয়থায় িযেিিথাররথারীরথা িথাংলথা 
হলহপ িযেিিথার রগর েথাট�াথাইয়থা ভথাষথায় রলগখন এিং সম্প্রহত ঢথারথার আন্তজ্কথাহতর 
মথাতৃভথাষথা ইন্সটিটিউট এরটি েথাট�াথাইয়থা-িথাংলথা-ইংগরহজ অহভধথান প্ররথাি রগরগছ।

িথাংলথা ভথাষথা নথা হিখগল েথাট�াথাইয়থা ভথাষথাভথাষীগদর পগক্ষ হিরথাি ('উন্নয়ন') এিং ররন্দ্রর (রসন্থার) মগতথা িথাংলথা ভথাষথারিযেিিথাহরর 
ও প্রিথাসহনর িব্দগুহল িুঝগত পথারথা রিি রঠিন। িথাংলথা ভথাষথাভথাষীগদর পগক্ষ েথাট�াথাইয়থা িুঝগত পথারথা আরও রঠিন রথারে 
এগত হভন্ন অে্ক রিথাঝথাগত হভন্ন টথান িথা স্বরভহঙ্ িযেিহৃত িয় এিং এমন প্রেুর হিগদিী িব্দ রগয়গছ রযগুহল িথাংলথা ভথাষথায় 
গ্রিে ররথা িয়হন।

ভথাষথা�ত পহরহেহত নথা েথারথার রথারগে রক্স িথাজথাগরর রদিীয় রমথীরথা ররথান ভথাষথাভথাষী তথা সঠিরভথাগি মলূযেথায়ন ররথা রঠিন। িহু 
িথাংলথাগদিীই েথাট�াথাইয়থা ররথানও স্বতন্ত্র ভথাষথা নয়, এই সররথাহর হসদ্থান্ত রমগন হনগয়গছন এিং তথাই, তথারথা রয এই ভথাষথাভথাষী তথা 
প্ররথাি ররগত েথান নথা। হজজ্থাসথা ররথা িগল িহু ত্রথাে রমথী তথারথা েথাট�াথাইয়থা ভথাষথাভথাষী রসটথা িলথার পহরিগত্ক  দথািী রগরন রয তথারথা 
'স্থানীয় ভথাষথায়' (এহদয়থার রিথােথা) িথা 'আঞ্চহলর ভথাষথায়' (আনগসথাহলর ভথাষথা) রেথা িগলন যথার অে্ক িল তথারথা এর ধরগের 
স্থানীয় িথাংলথায় রেথা িগলন।

 চােগাাইযা মকন গুরুত্বপূর্থ

ভুল রিথাঝথািুহঝ এড়থাগনথার জনযে রযখথাগন সম্ভি সংস্থাগুহলর ত্রথাগের রথাগজ ররথাহিঙ্থা রদথাভথাষী ও রস্বচ্ছথাগসিরগদর িযেিিথার ররথা 
উহেৎ। হরন্তু রযগিতু রসটথা ররথা সিসময় সম্ভি নয় তথাই িহু েথাট�াথাইয়থা ভথাষথাভথাষী মথানুষগর ত্রথাগের রথাগজ রদথাভথাষী হিগসগি 
রথাজ ররগত রদখথা যথায়। তথাই সঠির রযথা�থাগযথা� হনহশ্চত ররথার জনযে তথাগদর পহরভথাষথার প্রহিক্ষে হদগয় সথািথাযযে ররথা উহেৎ 
এিং তথাগদর উৎসথাহিত ররথা উহেৎ, যথাগত তথারথা হনয়হমতভথাগি পনুরথািৃ হত্ রগর এিং অনযে িযেহক্তর মতথামত হনগজর ভথাষথায় িগল 
হনহশ্চত রগরন রয তথারথা িথাত্ক থাটি িুঝগত রপগরগছন।

েথাট�াথাইয়থা ভথাষথাভথাষীরথা হিগদিী মথানহির সংস্থা, িথাংলথাগদগির জথাতীয় রমথী ও ররথাহিঙ্থা জনগ�থাষ্ঠীর মগধযে রযথা�থাগযথা� �গড় 
রতথালথার রক্ষগত্র গুরুত্বপেূ্ক ভূহমরথা পথালন ররগত পথাগরন। ভথাষথা প্রহিক্ষগের রম্কিথালথা েথাট�াথাইয়থা রদথাভথাষীগদর ভথাষথাগুহলর মগধযে 
েথারথা পথাে্করযে ও রযথা�থাগযথাগ�র িযেিধথান িুঝগত সথািথাযযে রগর এিং ভুল রিথাঝথািুহঝর সম্ভথািনথা সম্পগর্ক  আরও সগেতন রগর রতথাগল।

জীশবকা এবং সেুক্া-শনোপত্া 
স্ানীয জনছগাষ্ঠীে িীষ্থ উছবেগ 

�ত দি মথাগস রিতথার সংলথাগপ স্থানীয় জনগ�থাষ্ঠীর হজজ্থাসথা ররথা 
প্রশ্নগুহলর অগধ্কর জীহিরথা হনগয় হছল। এরপগরই সথামথাহজর ও 
সরুক্ষথার হিষয়গুহল (রযমন িযেহক্ত�ত হনরথাপত্থা, অপরথাধমলূর 
রথাজরম্ক ইতযেথাহদ) এিং পহরগিি সম্পগর্ক  সিগেগয় রিহি 
প্রশ্ন ররথা িগয়গছ।

 জীশবকা

এই আিংরথার মগধযে হছল ররথাহিঙ্থারথা রম মজহুরগত রথাজ ররগত 
রথাজী েথারথার রথারগে মথানুগষর রথাজ িথারথাগনথা; স্থানীয় মথানুষগদর 
িযেিসথা েথালথাগত সমসযেথা; রৃষরগদর জহম েগল যথাওয়থা ও উপথাজ্কগনর 
পে িন্ধ িগয় যথাওয়থা; এিং রজগলগদর নথাি নদীগত আর মথাছ ধরগত 

সতূ্র: স্থানীয় জনগ�থাষ্ঠীর মগনথাভথাি রিথাঝথার জনযে 'রিতথার সংলথাপ' ররহডও অনুষ্থাগন লথাইভ র্থাতথাগদর হজজ্থাসথা ররথা প্রশ্নগুহল হিগলেষে 
ররথা িগয়গছ যথাগত ররথাহিঙ্থা সংরট সম্পগর্ক  স্থানীয় মথানুষগদর আিংরথাগুহল রিথাঝথা যথায়। ২০১৮ সথাগল রিব্রুয়থাহর রেগর হডগসম্বগরর 
মগধযে উহখয়থা ও রটরনথাগি আগয়থাহজত ১০টি অনুষ্থাগন রমথাট ৩১২টি প্রশ্ন ররথা িগয়গছ (সীহমত সমগয়র রথারগে এই প্রশ্নগুহলর সিগুহল 
সম্প্রেথার ররথা িয়হন)। ইউহনগসি ও হিহিহস হমহডয়থা অযেথারিগনর সিগযথাহ�তথায় িথাংলথাগদি রিতথার রিতথার-সংলথাপ অনুষ্থানটির 
প্রগযথাজনথা রগর। রসই সথাগে উহখয়থার েযেথাইংখথাহলর পথালংখথাহল ইউহনয়গন এই হিষয়গুহল সম্পগর্ক  আরও জথানথার জনযে রিথারথাস দগল 
আগলথােনথার আগয়থাজন ররথা িগয়হছল।

িচ� ১: েরািহ�ােদর আসার কারেণ �ানীয় জনেগা��র মেধ্য েদখা েদওয়া পঁাচ� �ধান আশংকা (N=৩১২)
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নথা পথারথা। এই সমসযেথাগুহল সথাধথারেত স্বল্প আগয়র মথানুগষরথা তুগল 
ধগরগছন রযমন রজগল, রৃষর, হদন মজরু এিং রছথাট িযেিসথায়ীরথা।

রিথারথাস দগল অংিগ্রিেরথারীরথা জথাহনগয়গছন রয অনুমহত নথা েথারথা 
সগত্ত্বও ররথাহিঙ্থারথা ইচ্ছথামত ঘগুর রিড়থাগচ্ছন এিং রযেথাগম্পর িথাইগর 
রথাজ ররগছন। স্থানীয় জনগ�থাষ্ঠীর উত্রদথাতথাগদর িক্তিযে অনুযথায়ী, 
রদথারথান ও রথারখথানথায় স্থানীয় মথানুষগদর পহরিগত্ক  ররথাহিঙ্থাগদর রথাগজ 
রথাখথা িগচ্ছ রথারে তথারথা স্থানীয়গদর তুলনথায় প্রথায় অগধ্কর মজহুরগত 
রথাজ ররগত রথাজী আগছন। এছথাড়থাও মথানুষ জথাহনগয়গছন রয টম 
টগমর (িযেথাটথাহর েথাহলত �থাহড়) মথাহলররথা ররথাহিঙ্থা ড্থাইভথারগদর রথাগজ 
রথাখগছন রথারে তথারথা তথাগদর আগয়র আরও িড় অংি মথাহলরগদর 
হদগত রথাজী িগচ্ছন। 

মথানুষ ছুগতথার এিং হনম্কথাে রমথীগদর মগতথা স্থানীয় দক্ষ ্হমরগদর 
হনগয়ও হেন্তথায় আগছন রথারে রযসি ররথাহিঙ্থা মথানুষগদর এইসি 
দক্ষতথা রগয়গছ তথারথা আরও রম মজহুরগত রথাজ ররগত রথাজী 
আগছন। স্থানীয় রদথারথান মথাহলররথা দথািী রগরগছন রয তথাগদর 
রদথারথাগন হিহরি রগম র�গছ রথারে ররথাহিঙ্থারথা তথাগদর ত্রথাগে পথাওয়থা 
হজহনসপত্র রথাস্থার ধথাগর িথা িথাহড় িথাহড় হ�গয় হিহরি ররগছন।

আমথাগর এখথাগন রদথারথান রদওয়থার জনযে টথারথা লথা�থাগত 
িগয়গছ আর টথারথা হদগত িগয়গছ। আমথাগর রদথারথাগনর 

হজহনসপত্র ররনথার জনযে টথারথা ঢথালগত িগয়গছ। আমথাগর ররেড 
লথাইগসন্স ও অনযেথানযে রগরর জনযে টথারথা হদগত িগয়গছ। আর 
তথারপগরই আহম িযেিসথা ররগত পথারহছ। হরন্তু ররথাহিঙ্থারথা 
শুধুমথাত্র আসগছ আর রথাস্থার ধথাগর িগস পড়গছ তথাগদর [ত্রথাগের] 
হজহনস হিহরি ররথার জনযে। তথারথা রম দথাগম হিহরি ররগত পথারগছ 
তথাই মথানুষ তথাগদর রেগরই হজহনস হরনগছ আর আমরথা িযেিসথায় 
মথার খথাহচ্ছ।"

– মহুদ রদথারথাগনর মথাহলর, েযেথাইংখথাহল, উহখয়থা 

রথাগরথা ছুগতথার িথা হনম্কথাে রমথীর দররথার িগল িথা রৃহষ 
্হমগরর প্রগয়থাজন িগল তথারথা আর স্থানীয় রমথীগদর 

রখাথাজ রগরন নথা। তথার িদগল তথারথা সরথাসহর রযেথাগম্প হ�গয় 
্হমর ভথাড়থা রগর আগনন রথারে ররথাহিঙ্থারথা রম 
মজহুরগত রথাজ রগরন। 

– মহিলথা, ৩২, েযেথাইংখথাহল, উহখয়থা

সম্প্রদথাগয়র িক্তিযে অনুযথায়ী, ররথাহিঙ্থা পহরহস্হতর রথারগে মহিলথাগদর 
রথাজ ররথার সগুযথা�ও রগম র�গছ। ধনী পহরিথারগুহল আগ� ঘগরর 
রথাগজর জনযে রয মহিলথাগদর হনযুক্ত ররগতন তথারথা িগলগছন রয, 
এখন তথাগদর িদগল ররথাহিঙ্থা মহিলথাগদর রথাগজ রথাখথা িয়, রথারে 
তথারথা আরও রম রিতগন রথাজ ররগত রথাজী িন। অংিগ্রিেরথারীরথা 
এটথাও জথাহনগয়গছ রয আগ� মহিলথারথা িসথা, রতা তুল, আদথা, আনথারস, 
তরমজু ও পথানপথাতথার মত িসযেগক্ষগত্র রৃহষরথাজ ররগতন হরন্তু রসই 
রথাগজ িযেিহৃত সররথাহর জহম এখন ররথাহিঙ্থাগদর েথারথার জনযে হদগয় 
রদওয়থা িগয়গছ। মহিলথারথা জথাহনগয়গছন রয তথারথা টথারথা উপথাজ্কগনর 
জনযে িা থাস মরুহ� পথালন ররগতন হরন্তু রসগুহল এখন প্রথায়ই রখথায়থা 
যথাগচ্ছ। তথারথা এই অহভগযথা�ও রগরগছন রয তথাগদর উঠথাগন িলথাগনথা 
আনথাজপথাহত ও �রুছথা�ল সি েুহর িগয় যথাগচ্ছ।

 স�াজ ও শনোপত্া সংক্ান্ত শবষয

পরুুষ ও মহিলথা উভগয়ই সমথাজ ও হনরথাপত্থার হিষয় হনগয় প্রশ্ন 
তুগলগছন (মহিলথাগদর জথানথাগনথা সমসযেথার ২২% এিং পরুুষগদর 
জথানথাগনথা সমসযেথার ১৯% এই হিষয় হনগয় হছল)। রিথারথাস দগল 
অংিগ্রিেরথারীরথা িগলগছন রয ররথাহিঙ্থারথা আসথার পগর হরভথাগি 
েুহরর ঘটনথা উগলেখগযথা�যেভথাগি রিগড় হ�গয়গছ। তথাগদর দথািী অনুযথায়ী, 
রযসমস্ হজহনসপত্র প্রথায়ই েুহর িগয় যথাগচ্ছ তথার িীগষ্ক রগয়গছ ন�দ 
টথারথা, রসথানথা, রমথািথাইল রিথান, রসথালথার পযেথাগনল এিং িযেথাটথাহর।

রগয়রহদন আগ� আমথার রদথারথান রেগর রসথালথার 
পযেথাগনল ও িযেথাটথাহর েুহর িগয় র�গছ। মসহজদ আর 

হরন্ডথার�থাগড্ক ন স্ককু গলর রসথালথার পযেথাগনলও েুহর িগয় র�গছ। 
আমথার রদথারথান, রযখথান রেগর রসথালথার আর িযেথাটথাহর েুহর 
িগয়হছল, ঠির তথার পথাি রেগর এর ররথাহিঙ্থাগর �রু েুহর ররথার 
সময় ধরথা িগয়হছল।" 

– হনম্কথাে সথামগ্রী িযেিসথায়ী, েযেথাইংখথাহল, উহখয়থা

অংিগ্রিেরথারীরথা মগন রগরন রয ডথারথাহত ও হছনতথাইগয়র ঘটনথা 
লক্ষেীয়ভথাগি রিগড় র�গছ, হিগিষ রগর রথাগত রযেথাম্পগুহলর 
হনরটিতথী এলথারথায়। তথারথা আগরথা জথাহনগয়গছন রয তথাগদর হিশ্থাস, 
ররথাহিঙ্থাগদর রেথারথােথালথান, অপিরে এিং টথারথা হদগয় খনু ররথাগনথার 
মগতথা হিহভন্ন অপরথাধমলূর রথাজরগম্ক িযেিিথার ররথা িগচ্ছ। মথানুষ 
এটথাও জথাহনগয়গছ রয ররথাহিঙ্থারথা স্থানীয় রহম্পউটথাগরর রদথারথাগন 
জথাল িথাংলথাগদিী জথাতীয় আইহড রথাড্ক  িথানথাগচ্ছ; এছথাড়থাও িহুহিিথাি 
আর স্থানীয় ও ররথাহিঙ্থাগদর মগধযে হিগয়র মত সথামথাহজর হিষয় 
হনগয়ও আিংরথা প্ররথাি ররথা িগয়গছ।

 পশেছবি সংক্ান্ত শবষয

রিতথার সংলথাগপ হজজ্থাসথা ররথা প্রগশ্ন পথাহন ও িথায়ুর মথান, অরেযে 
হিনথাি এিং পথািথাড় ধ্ংস ররথার হিষয়গুহল উগঠ এগসগছ। রিথারথাস 
দগল অংিগ্রিেরথারীরথা জথাহনগয়গছন রয স্থানীয় খথাল হিল ররথাহিঙ্থা 
রযেথাম্পগুহলর িগজ্কযের রথারগে অতযেহধর পহরমথাগে দহূষত িগয় র�গছ। 
িগল তথারথা �ভীর নলরূগপর উপর আগরথা রিহি হনভ্ক রিীল িগয় 
পগড়গছন যথা অতযেন্ত িযেয়সথাগপক্ষ এিং তথারথা আিংরথায় আগছন রয, 
�ভীর নলরূপ িযেিিথাগরর িগল মথাটির নীগে জগলর স্র শুহরগয় 
যথাগি। তথারথা আগরথা িগলগছন রয অরেযে ও িৃক্ষহনধগনর িগল ধুগলথার 
পহরমথাে রিগড় র�গছ এিং তথাগদর ধথারেথা, এই রথারগে ররথা�গভথা� 
রিহি িগচ্ছ, হিগিষত ডথায়হরয়থা।

আমথাগদর এলথারথায় খথাগলর ধথাগর এরটি মসহজদ 
আগছ। ররথাহিঙ্থা রযেথাম্প রেগর আসথা ময়লথা-আিজ্কনথায় 

খথালটথা ভগর র�গছ আর তথার দ�ু্কগন্ধর রথারগে আমরথা ঐ 
মসহজগদ ভথালভথাগি নমথাজ পড়গত পথাহর নথা।"

– ছথাত্র, পরুুষ, ১৯, েযেথাইংখথাহল, উহখয়থা

িচ� ২: িবিভ� েপশার মানুষেদর অনুপাত যারা জীিবকা িনেয় আশংকা 
�কাশ কেরেছন
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সিগেগয় িৃিৎ সংখযেথায় ররথাহিঙ্থা িরেথােথীগদর রদি রছগড় িথাংলথাগদগি আসথার পগর ১৫ মথাস ধগর উহখয়থার পথািথাড়গুহলগত রয ঘনিসহত বতহর িগয়গছ রসখথাগনস্থানীয় জনগ�থাষ্ঠীর সথাগে িরেথােথীগদর এরটি সম্পর্ক  �গড় 
উগঠগছ। ররথাহিঙ্থা উত্রদথাতথারথা স্থানীয় জনগ�থাষ্ঠীর সথাগে তথাগদর অে্কননহতর রথাজরম্ক, সম্পদ ভথা�থাভথাহ� রগর রনওয়থা এিং সথাধথারে রমলথাগমিথার রক্ষগত্র সম্পগর্ক র �হতপ্ররৃহত হনগয় জনগ�থাষ্ঠীর প্রহতগিদরগদর রথাগছ 
আিংরথা ও মতথামতগুহল জথাহনগয়গছন। �ত রগয়র সপ্থাগি িরেথােথীরথা তথাগদর সম্পগদর প্রধথান েথাহিদথাগুহলর রয হিিরে হদগয়গছন এিং স্থানীয় সম্প্রদথাগয়র সথাগে রেথািথাত্ক থা ও রমলথাগমিথার সথাগে রসগুহল হরভথাগি 
সম্পহর্ক ত রসই িযেথাপথাগর যথা প্ররথাি রগরগছন, তথার মগধযে প্রেুর হমল রগয়গছ। মতথামত হিগলেষে রগর রদখথা র�গছ রয ররথাহিঙ্থা সম্প্রদথাগয়র মথানুগষরথা এটথা হনগয় সিগেগয় রিহি হেহন্তত রয স্থানীয় জনগ�থাষ্ঠীর সথাগে তথাগদর 
ইহতিথাের িথা রনহতিথাের সম্পর্ক  তথাগদর সম্পগদর িথাস্ি েথাহিদথাগুহল পরূে ররথার রক্ষগত্র হর প্রভথাি রিগলগছ।

মতথামত হিগলেষে রগর এই ইংহ�ত পথাওয়থা র�গছ রয ররথাহিঙ্থা জনগ�থাষ্ঠীর 
সদসযেরথা এই হিষয়গুহল হনগয় আিংরথায় রগয়গছন:

• জহমর ভথাড়থা রদওয়থার জনযে যগেষ্ টথারথা েথারথা এিং এই আিংরথা 
রয টথারথা নথা হদগল স্থানীয় সম্প্রদথাগয়র মথানুষ তথাগদর �থাহল�থালথাজ 
িথা মথারধর ররগিন

• পথািথাগড় হ�গয় জ্থালথানী রথাঠ রযথা�থাড় ররথার রক্ষগত্র আিংরথা 
রথারে তথারথা র�গল স্থানীয় মথানুষজন �থাহল�থালথাজ রগরন এিং 
তথাগদর রেগর টথারথা রনন।

• হিক্ষথা সংরিথান্ত আিংরথা রযগিতু তথাগদর হিশুরথা যেথাযে হিক্ষথার 
সগুযথা� পথাগচ্ছ নথা রথারে িথাংলথাগদি সররথার তথাগদর জহমগত 
ররথাহিঙ্থা হিশুগদর জনযে স্ককু ল বতহর ররথার অনুমহত রদয়হন।

• এমনহর জরুহর পহরহস্হতগতও স্থানীয় জনগ�থাষ্ঠীর সথাগে 
িথােরুম, লযেথাট্রিন িথা টিউি ওগয়গলর মগতথা হিহভন্ন সগুযথা�সহুিধথা 
ভথা�থাভথাহ� রগর িযেিিথার ররগত নথা পথারথা।

• রথাগত স্বথাধীনভথাগি েলথাগিরথা ররগত নথা পথারথা রথারে তথারথা স্থানীয় 
জনগ�থাষ্ঠীর হরছু মথাদরথাসক্ত মথানুগষর সথাগে ঝ�ড়থা-হিিথাদ 
এহড়গয় েলগত েথান।

• এই দহুশ্চন্তথা রয স্থানীয় জনগ�থাষ্ঠীর হিশুগদর সথাগে তথাগদর 
হিশুগদর সসুম্পর্ক সম্পর্ক  রনই 

ররথাহিঙ্থারথা আসথার পর রেগর স্থানীয় মথানুষজনগদর সথাগে তথাগদর 
রমলথাগমিথা ও রেথািথাত্ক থার প্ররৃহত হরভথাগি পহরিহত্ক ত িগয়গছ এিং 
এখগনথা িগচ্ছ তথা ররথাহিঙ্থা জনগ�থাষ্ঠীর মতথামগত প্ররথাি রপগয়গছ। 
স্থানীয় সম্প্রদথাগয়র সথাগে সম্পর্ক  সম্বগন্ধ ররথাহিঙ্থাগদর মতথামত 
রিহিরভথা� রক্ষগত্র তথারথা ররথােথায় িসিথাস ররগছন এিং রসখথানরথার 
স্থানীয় জনগ�থাষ্ঠীর সথাগে রমলথাগমিথা িথা রেথািথাত্ক থার রক্ষগত্র তথাগদর রয 
অহভজ্তথা িগয়গছ তথার উপর হনভ্ক র রগর। 

িহু ররথাহিঙ্থা উত্রদথাতথা স্থানীয় মথানুষগদর সথাগে তথাগদর অে্কননহতর 
সম্পগর্ক র রেথা উগলেখ রগরগছন যথাগত িসিথাগসর জনযে জহম ভথাড়থা 
রদওয়থার হিষয়টি উগঠ এগসগছ। যহদও হিহভন্ন লির ও রযেথাগম্প রয 
অহভজ্তথা সম্পগর্ক  জথানথাগনথা িগয়গছ তথা হভন্ন, তিুও সথাধথারেত মথানুষ 
এই হিষগয় এরমত রয, যখন ররথাহিঙ্থা িরেথােথীরথা প্রেম িথাংলথাগদগি 
এগসহছগলন তখন তথাগদর অগনরগরই স্থানীয় সম্প্রদথাগয়র জহমগত 
েথারথার জনযে তথাগদর ভথাড়থা হদগত িত। রুহড়টির মগধযে েথারটি উত্গর 

এই ইংহ�ত পথাওয়থা র�গছ রয - রয সি জথায়�থায় আর ভথাড়থা রনওয়থা 
িয় নথা রসখথাগন স্থানীয় জনগ�থাষ্ঠীর সথাগে ইহতিথাের সম্পর্ক  �গড় 
উগঠগছ। যথারথা এখগনথা ভথাড়থা হদগয় েগলগছন তথারথা এটিগর ঝ�ড়থা-
হিিথাগদর এরটি রথারে হিগসগি মগন রগরন রথারে তথাগদর রসই টথারথা 
রযথা�থাড় ররথার উপথায় রনই এিং ভথাড়থার হিহনমগয় তথাগদর ত্রথাগে 
পথাওয়থা হজহনসপত্র হদগত িয় িথা রসই হজহনস হিহরি রগর ভথাড়থার টথারথা 
রযথা�থাড় ররগত িয়। যথারথা ভথাড়থা রদন তথাগদর অগনগরই জথাহনগয়গছন 

আমথাগদর স্থানীয় মথানুষগদর সথাগে ভথাগলথা সম্পর্ক  আগছ, রযমন আমথাগদর জহমর মথাহলগরর সথাগে ভথাগলথা সম্পর্ক  আগছ। অনযেথানযে 
লিগর মথানুষগদর তথাগদর জহমর মথাহলগরর সথাগে ঝ�ড়থাঝাথাটি িয়, হরন্তু আমথাগদর জহমর মথাহলগরর সথাগে ররথানও ঝ�ড়থা রনই। লিগর 

আমথাগদর হনগজগদর মগধযে ঝ�ড়থা িগল আমথাগদর জহমর মথাহলর এগস তথার সমথাধথান রগর রদন। আমথাগদর জহমর মথাহলর খিুই ভথাগলথা। 
আমরথা যখন মথায়থানমথার রেগর এগসহছলথাম, ওরথা টথারথা হনত। আমথাগদর রেগর ২০০ টথারথা রগর, হরন্তু �ত ২/৩ মথাস ওরথা আমথাগদর রেগর 
ররথানও টথারথা হনগচ্ছ নথা রথারে হস.আই.হস ওগদর ভথাড়থা রনওয়থা িন্ধ রগর হদগয়গছ। এখন ওরথা রসটুরুই ভথাড়থা রনয় যতটথা আমরথা হদগত 
পথাহর। যথাগদর টথারথা রদওয়থার সথামে্কযে রনই তথাগদর রেগর রজথার রগর ভথাড়থা রনয় নথা। আমরথা রসই জহমগত েথাহর রযখথাগন ওরথা েথাষিথাস ররত। 
রসটথা মথােথায় ররগখ আমরথা আমথাগদর সথাধযেমত টথারথা হদই। তথাই িলহছ রয স্থানীয় মথানুষজনগদর সথাগে আমথাগদর সম্পর্ক  ভথাগলথা।"

– পরুুষ, ৩৭, রযেথাম্প ১ই

আমরথা যখন এখথাগন এগস রিল্থার িথানথাগনথা শুরু রগরহছলথাম তখন টথারথা হদগত িগয়হছল। স্থানীয় রলথারজনগদর ভথাড়থা হিগসগি 
১০০০ টথারথা হদগয়হছলথাম। �ত এর মথাস ধগর আমরথা টথারথা হদহচ্ছ। ভথাড়থা হিগসগি ৩০০ টথারথা। আমরথা ওগদর ভথাড়থা হদগত নথা 

পথারগল ওরথা আমথাগদর রিল্থার রভগে হদগত েথায় িথা িগল আমথাগদর অনযে ররথােথাও েগল রযগত। আমরথা তথাও যথাই নথা রথারে এই ঘর িথানথাগত 
আমথাগদর অগনর রষ্ িগয়গছ। আমরথা অনযে ররথােথাও র�গল আগররটথা ঘর িথানথাগনথার টথারথা ররথােথা রেগর পথাি? আমথাগদর রথাগছ েথালডথাল 
ররনথারই টথারথা রনই রতথা ভথাড়থা ররথােথা রেগর রদি? আমরথা ত্রথাগে পথাওয়থা খথািথার রযমন েথাল ডথাগলর খথাহনরটথা রিগে হদই। হিতরে ররথা 
খথািথাগরর এরটথা অংি রিগে ভথাড়থা হদই িগল িথাহর খথািথাগর পগুরথা মথাস েথালথাগত আমথাগদর খিু রষ্ িয়। আমরথা ওগদর সথাগে রেথািথাত্ক থা িহলনথা 
রথারে আমথাগদর িথাচ্থারথা ওগদর িথাহড়গত র�গল ওরথা খিু িথাগজ িযেিিথার রগর।"

– পরুুষ, ৩১, রযেথাম্প ১ই

সতূ্র: ২রথা হডগসম্বর রেগর ১৫ই হডগসম্বগরর মগধযে ২০ জন ইন্থারহনউজ জনগ�থাষ্ঠীর প্রহতগিদর এিং এরজন হিডিযেথার 
মযেথাগনজথাগরর ররথাগিথা রথাগলক্ট অযেথাগপর মথাধযেগম ১ই, ১ডহলিউ, ২ই, ২ডহলিউ, ৩, ৪, এিং ৪ই রযেথাম্প রেগর সংগ্রি 
ররথা মতথামত। ররথাহিঙ্থা জনগ�থাষ্ঠীর গুরুত্বপেূ্ক আিংরথা এিং প্রশ্নগুগলথা তুগল ধরথার জনযে রমথাট ২৩৪টি রগেথাপরেন 
হিগলেষে ররথা িগয়গছ যথার মগধযে ৬৯টি স্থানীয় জনগ�থাষ্ঠীর সথাগে সম্পগর্ক র হিষগয় হছল। ইংগরহজ এিং িথাংলথা হলহপ 
িযেিিথার রগর ররথাহিঙ্থা ভথাষথায় মতথামত সংগ্রি ররথা িগয়গছ।

ইন্ােশনউজ 
 ০২ শিছসম্বে - ১৫ শিছসম্বে, ২০১৮

রমথাট মতথামত

২৩৪ ১১২ ১২২

র�াহিঙ্া জনগগাষ্ঠী� মতামত:

স্ানীয জনছগাষ্ঠীে সাছর 
মোশহঙ্া সম্প্রদাছযে সম্পক্থ
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হিহিহস হমহডয়থা অযেথারিন, ইন্থারহনউজ এিং রেথান্সগলটস্ক উইদথাউট িড্ক থাস্ক হমহলতভথাগি ররথাহিঙ্থা সংরগট 
ক্ষহতগ্রস্ জনসথাধথারগের রথাছ রেগর মতথামত সংগ্রি ররথা এিং রসগুহল সংরহলত ররথার রথাজ ররগছ। 
এই সংহক্ষপ্ প্রহতগিদনটির উগদেিযে িল হিহভন্ন হিভথা�গুহলগর ররথাহিঙ্থা এিং আ্য়দথাতথা (িথাংলথাগদিী) 
সম্প্রদথাগয়র রেগর পথাওয়থা হিহভন্ন মতথামগতর এরটি সংহক্ষপ্ হিিরে রদওয়থা, যথাগত তথারথা জনগ�থাষ্ঠীগুহলর 
েথাহিদথা এিং পছন্দ-অপছগন্দর হিষয়টি হিগিেনথা রগর ত্রথাগের রথাজ আরও ভথাগলথাভথাগি পহররল্পনথা 
এিং িথাস্িথায়ন ররগত পথাগর।

এই রথাজটি আই.ও.এম, জথাহতসংঘ অহভিথাসন সংস্থার সিগযথাহ�তথায় ররথা িগচ্ছ এিং এটির জনযে 
অে্ক সরিরথাি রগরগছ ই.ইউ হিউমযেথাহনগটহরয়থান এইড এিং ইউগর হডপথাট্কগমন্ ির ইন্থারনযেথািনথাল 
রডগভলপগমন্।

'যথা জথানথা জরুহর' সম্পগর্ক  আপনথার রযগরথাগনথা মন্তিযে, প্রশ্ন অেিথা মতথামত, info@cxbfeedback.org 
ঠিরথানথায় ইগমইল রগর জথানথাগত পথাগরন।

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

রয ভথাড়থা রদওয়থার পগর তথাগদর েথাহিদথা রমটথাগনথার মগতথা যগেষ্ খথািথার তথাগদর রথাগছ েথাগর নথা। রস সগত্ত্বও হরছু 
ররথাহিঙ্থা মথানুষ জথাহনগয়গছন রয রযখথাগন স্থানীয় সম্প্রদথায় তথাগদর উপর েথাপ রদন নথা এিং তথারথা পরস্পগরর 
সথাগে সিহরছু ভথা� রগর রনন ও পরস্পরগর সথািথাযযে রগরন, রসখথাগন রিহিরভথা� রক্ষগত্রই সম্প্রীহত রগয়গছ।

খথািথার পথাহনর টিউি ওগয়লটথা স্থানীয় 
সম্প্রদথাগয়র মথানুষগদর িথাহড়র রথাগছ 

রগয়গছ। আমরথা যখন পথাহন আনগত যথাই, যথারথা 
পথাহন হনগত যথায় তথাগদর সিথার সথাগে ওরথা 
খথারথাপ িযেিিথার রগর আর আমথাগদর পথাহন 
হনগত রদয় নথা। ওরথা িগল, 'রতথামরথা আমথাগদর 
জহমগত েথারছ, তথাই আমরথা যথা িলি সি রমগন 
েলগত িগি।' প্রহত মথাগস ওগদর ১ররহজ রগর 
েথাল হদগত িয়। আমরথা হদগত নথা পথারগল 
আমথাগদর অপমথান রগর িগল, 'আমথাগদর জহম 
রেগর েগল যথাও।' আমথাগদর ওগদর সথাগে 
ভথাগলথা সম্পর্ক  রনই।"

– পরুুষ, ২৩, রযেথাম্প ১ডহলিউ

...আমথাগদর লিগর স্থানীয় সম্প্রদথাগয়র 
মথানুষজন আর আমরথা এরই লযেথাট্রিন 

িযেিিথার রহর। ওগদর সথাগে আমথাগদর ভথাগলথা 
সম্পর্ক  রগয়গছ আর আমরথা হনগজগদর মগধযে 
ঝ�ড়থা-হিিথাদ রহর নথা।"

– মহিলথা, ৫০, রযেথাম্প ১ডহলিউ

আমথাগদর খথািথার রথান্নথা ররগত সমসযেথা 
িয় রথারে আমথাগদর রথাগছ যগেষ্ 

জ্থালথানী রথাঠ রনই। আমরথা নতুন আসথা 
িরেথােথী, আমথাগদর রথাগছ জ্থালথানী রথাঠ ররনথার 
মগতথা টথারথা রনই। আমরথা যখন জ্থালথানী রথাঠ 
রযথা�থাড় ররগত পথািথাগড় যথাই, স্থানীয় 
িথাংলথাগদগির মথানুষজন আমথাগদর অগনর 
মথারধর রগর আর আমথাগদর রেগর জ্থালথানী 
রথাঠ ররগড় রনয়। স্থানীয় মথানুষগদর রথারগে 
আমরথা ররথাহিঙ্থা িরেথােথীরথা পথািথাগড় জ্থালথানী 
রথাঠ রযথা�থাড় ররগত রযগত পথাহর নথা। তথাই 
আমথাগদর �যেথাগসর েুলথা প্রগয়থাজন।"

– পরুুষ, ২৫, রযেথাম্প ১ডহলিউ

লিগর জথায়�থা রগয়গছ হরন্তু স্থানীয় 
মথানুষজন রদয় নথা। স্ককু ল িথানথাগনথার 

জনযে স্থানীয় মথানুষজন আমথাগদর রেগর টথারথা 
েথায়। ররথাহিঙ্থা িরেথােথীরথা জিথাি রদন, 'আমরথা 
ররথােথা রেগর টথারথা পথাি?' আমরথা এনহজওগদর 
এরেথা জথাহনগয়হছ। এনহজওরথা িগল রতথামরথা 
জথায়�থার িযেিস্থা ররগল আমরথা হিক্ষর আর 
স্ককু গলর িযেিস্থা রগর রদি..."

– পরুুষ, ৫০, রযেথাম্প ২ই।

 

মথানুগষর মতথামগত অপয্কথাপ্ প্রথারৃহতর সম্পদ এিং প্রথােহমর সগুযথা�সহুিধথা পথাওয়থার সমসযেথাই ররথাহিঙ্থা 
ও স্থানীয় সম্প্রদথাগয়র মগধযে রউ ত্জনথার প্রধথান রথারে হিগসগি উগঠ এগসগছ। িহু িরেথােথী জথাহনগয়গছন 
রয পথাহন ও জ্থালথানী রথাগঠর অভথাি িথা লযেথাট্রিগনর সহুিধথা নথা েথারথার রথারগে তথারথা স্থানীয় মথানুষগদর 
রথাগছ সথািথাযযে েথাইগত িথা সংস্থাগনর রখাথাগজ পথািথাগড় রযগত িথাধযে িগয়গছন। ররথাহিঙ্থা সম্প্রদথাগয়র 
প্রগয়থাজনীয় সংস্থান রজথা�থাড় ররথার প্রগেষ্থা িথা তথাগদর স্থানীয় জনগ�থাষ্ঠীর সগুযথা�সহুিধথাগুহল িযেিিথার 
ররথার রক্ষগত্র হম্ িলথািল পথাওয়থা র�গছ, রযখথাগন অগনর ররথাহিঙ্থাই জথাহনগয়গছন রয তথাগদর রসগুগলথা 
রদওয়থা িয়হন, তথাগদর রেগর টথারথা েথাওয়থা িগয়গছ িথা তথাগদর �থাহল�থালথাজ ররথা িগয়গছ। হরন্তু হরছু 
সংখযের উত্রদথাতথা জথাহনগয়গছন রয তথাগদর স্থানীয় সম্প্রদথাগয়র সথাগে ভথাগলথা সম্পর্ক  রগয়গছ এিং 
তথারথা ভথা�থাভথাহ� রগর সম্পদ িযেিিথার রগরন। ররথাহিঙ্থা এিং স্থানীয় মথানুষগদর মগধযে অগনর হিিথাগদর 
মগূলই রগয়গছ জহম িযেিিথাগরর অহধরথার সম্পগর্ক  হভন্ন হভন্ন ধথারেথা যথা স্ককু ল বতহর ররথা রেগর শুরু রগর 
জ্থালথানী রথাঠ সংগ্রি পয্কন্ত, িহু রক্ষগত্রই সমসযেথা বতহর ররগছ।

এখথানরথার সমস্ ররথাহিঙ্থা িরেথােথীগদরই স্থানীয় সম্প্রদথাগয়র সথাগে ভথাগলথা সম্পর্ক  
রগয়গছ। আমরথা যখন এগসহছলথাম, তথারথা আমথাগদর িসিথাস ররথার জনযে তথাগদর িথাহড়র 

রথাগছ জহম হদগয়হছল। শুরুগত আমরথা যখহন তথাগদর রথাগছ সথািথাযযে েথাইতথাম তথারথা সথাধযেমত সথািথাযযে 
ররত। অনযেথানযে জথায়�থায় মথানুষগর জহম িথা িথাহড়র জনযে টথারথা হদগত িয়। হরন্তু আমরথা রখগনথাই 
এজনযে টথারথা হদইহন। যখন ররথানও রমলথা, হমটিং িথা অনুষ্থান িয়, আমরথা স্থানীয় সম্প্রদথায়গর 
আমন্ত্রে রহর ও তথারথা আগসন। ওগদর অনুষ্থাগন আমরথা রযগত নথা পথারগল ওরথা মনঃকু্ষণ্ণ িন। 
আমথাগদর ররথানও হরছু ধথার হনগত িগল আমরথা সিগজই স্থানীয় সম্প্রদথাগয়র রথাছ রেগর রসটথা 
হনগত পথাহর। আমথাগদর সথাগে স্থানীয় সম্প্রদথাগয়র সম্পর্ক  খিুই ভথাগলথা।"

–পরুুষ, ৬৫, রযেথাম্প ১ই

ররথাহিঙ্থা সম্প্রদথাগয়র রিহিরভথা� মথানুগষর স্থানীয় জনগ�থাষ্ঠীর সথাগে ররথানও নথা ররথাগনথাভথাগি রমলথাগমিথা 
িথা রেথািথাত্ক থা িলথার সগুযথা� িগয়গছ এিং রসই অহভজ্তথা রেগরই তথারথা তথাগদর ধথারেথা বতহর রগরগছন। 
স্থানীয় সম্প্রদথাগয়র সথাগে যথারথা সিগেগয় রিহি রমলথাগমিথা রগরগছন িগল জথাহনগয়গছন, তথারথা িগলন 
রসই ররথাহিঙ্থারথা যথারথা স্থানীয় মথানুষগদর সথাগে হিহভন্ন সগুযথা�সহুিধথা ভথা�থাভথাহ� রগর িযেিিথার রগরন। 
অনযেহদগর িহু ররথাহিঙ্থাই রযেথাগম্প এমন জথায়�থায় িসিথাস রগরন রযখথাগন তথাগদর স্থানীয়গদর সথাগে 
রমলথাগমিথার সগুযথা� অতযেন্ত সীহমত।
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