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সমসংখ্ক পরুুষ, িারী, প্রাপ্তিয়স্ক ও নশশুরা অংশগ্রেণ কদরনেদ�া এিং অংশগ্রেণকারীদের মদধ্ প্রায় 
১০% েিু্থ� হগাষ্ঠীগুদ�ার (গভ্থ িতী িারী, স্ি্োয়ী মা, িয়স্ক মািুষজি এিং প্রনতিন্ী মািুষ) হরদক 
নেদ�ি। হসই সাদর, এই সমস্াগুদ�া সপেদক্থ  নিশে ভাদি জািার জি্ ২৪ িম্বর ক্াদপে হফাকাস েদ� 
আদ�াচিার আদয়াজি করা েদয়নেদ�া।

ইন্ারনিউদজর মতামতগুদ�া ৫ই হরদক ১০ই জািুয়ানরর মদধ্ ২০ জি সম্প্রোদয়র সংিােোতা এিং 
একজি নফডি্াক ম্াদিজার হকাদিা কাদ�ক্ট অ্াদপর মাধ্দম ১ই, ১ডনলিউ, ২ই, ২ডনলিউ, ৩, ৪, এিং 
৪-এক্সদেিশি ক্াপে হরদক সংগ্রে কদরদেি। হরানেঙ্া জিদগাষ্ঠীর গুরুত্বপণূ্থ আশঙ্া এিং প্রশ্নগুদ�া 
তুদ� ধরার জি্ সি নমন�দয়, ২৩০টি কদরাপকরি নিদলেষণ করা েদয়দে। এই তদর্র মদধ্ ৮৭টি 
কদরাপকরি সরুক্া ও নিরাপত্া সপেদক্থ  নে�। ইংদরনজ এিং িাং�া ন�নপ ি্িোর কদর হরানেঙ্া ভাষায় 
আশঙ্া ও মতামতগুদ�া সংগ্রে করা েদয়দে।
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হরানেঙ্া উত্রোতারা হয নিষয়গুদ�া নঘদর সরুক্া 
ও নিরাপত্া সংক্ান্ত আশঙ্া তুদ� ধদরদেি:

• লিদকর হিতা ও শনতিশা�ী পনরিারগুদ�ার 
ভয় হেখাদিা এিং হজার কদর নিতরণ করা 
সামগ্রী নিদয় হিয়া

• স্াস্্ ও নিরাপত্ার আশঙ্া নেদসদি হযখাদি 
হসখাদি ময়�া হফ�া নিদয় ঝগড়া নিিাে

• স্ািীয় িাং�াদেশী সম্প্রোদয়র সাদর ঝগড়া 
নিিাে, যারা েিু্থ্িোর ও সনেংস আচরণ 
করদে, নিদশষত যারা জ্া�ািী কাে আিদত 
যাদছেি তাদের সাদর

• রাদতর অন্কাদর হেখদত িা পাওয়া এিং 
হসই সময় িারী, নশশু ও িয়স্ক মািুষদের 
েয়রানি ও তাদের ওপর োম�ার আশঙ্া 
হিনশ রাকায় রাদত �্াট্রিি, হগাস�খািা এিং 
অি্াি্ সাি্থজিীি স্ািগুদ�া ি্িোর করা নিদয় েনুচিন্তা

সাম্প্রনতক খিরাখিদর ইনঙ্ত পাওয়া হগদে হয শরণারথীদের মদধ্ 
আভ্ন্তরীণ নিদরাধ নকেু লিদক নিরাপত্ার হক্দত্র একটি আশঙ্া 
েদয় ো ানড়দয়দে। ত্রাণ সংস্াগুদ�ার ক্াদপে নিতরণ করা সামগ্রী 
ভাগাভানগ করা নিদয় মানঝ িা লিদকর হিতাদের সাদর নিিাে একটি 
নিত্নেদির সমস্া েদয় উদেদে। ক্াদপের একজি িসিাসকারী 
িণ্থিা নেদয়দেি হয:

আমাদের লিদকর মানঝ আমাদের সাদর অি্ায্ 
ি্িোর করদে যা আমরা হমদি নিনছে িা। নতনি নিদজই 

তার নিজস্ তান�কা িানিদয় সি ত্রাণ নিদয় হিি। আমরা হকউ 
আমাদের ত্রাদণর নজনিস পাই িা। মানঝর আত্ীয়রা নজনিসপত্র 
পায়, নকন্তু আমরা পাই িা। …মানঝর িানড়দত তারা েধু নেদয় 
যায় নকন্তু আমরা এক প্াদকে েধুও পাই িা। এো আমাদের 
খিু প্রদয়াজি। আমরা আসার পর হরদক হকাদিা পানির পাত্র, 
মােরু আর প্রদয়াজিীয় ো ানড়পানত� পাইনি, হয নজনিসগুদ�া 
আমাদের খিু েরকার। নিদজ হরানেঙ্া েদয়ও যনে মানঝ 
আমাদের সাদর এমি বিষম্ম�ূক আচরণ কদর, তােদ� 
আমরা আমাদের সমস্াগুদ�া কাদক জািাদিা?”

– িারী, ৪২, ক্াপে ১ই

উত্রোতারা এমি ঘেিার করা 
িদ�দেি হযখাদি নিতরণ করা 
সামগ্রী লিদকর সকদ�র মদধ্ 
সমািভাদি ভাগ কদর হেয়ার 
িেদ� গুটিকদয়ক হ�াক েস্গত 
কদরদে। হযমি, অনভদযাগ করা 
েদয়দে হয একটি ত্রাণ সংস্া লিদকর 
প্রদত্ক পনরিাদর নিতরণ করার 
জি্ মাঝীদের হয েদুধর প্াদকে 
নেদয়নেদ�া তা মানঝ সি নিদজ 
নিদয় নিদয়দে। সম্প্রোদয়র মািুষ 
আদরা িদ�দেি হয মানঝ এিং নকেু 
প্রভািশা�ী পনরিার ত্রাণ সামগ্রী ও 
নিনভন্ন সাি্থজিীি জায়গা ি্িোদরর 
হক্দত্র নিদশষ সদুযাগসনুিধা পাওয়ার 
জি্ গা-হজায়ানর কদর ও হুমনক হেয় 

িা সাি্থজিীি জায়গাগুদ�া ি্িোদরর জি্ মািুদষর কাে হরদক 
োকা হিয়। একজি উত্রোতা ক্াদপের মদধ্ রাকা ক্মতার বিষম্ 
এিং অসম িীনতর ি্াপারটি িুনঝদয় িদ�দেি:

আমাদের লিদক একো পনরিার আদে যাদের সাদর 
আমরা করা ি�দত পানর িা। তারা একো প্রভািশা�ী 

পনরিার। তারা িাম্থাদতও প্রভািশা�ী নে�। তারা মািুষদক 
হুমনক হেয় আর মারদধার কদর। হকউ তাদের সাদর করা ি�দত 
পাদর িা। লিদক হকাদিা ত্রাণ সামগ্রী এদ� তারা হসো নিতরণ 
পদ্ধনতর মাধ্দম পায় িা, তারা হসো সি সময় হজার কদর নিদয় 
হিয়। মানঝরাও তাদের সাদর করা ি�দত পাদর িা; তারাও ওই 
হ�াকদের ভয় পায়। নিতরদণর সময় মানঝ ওদের সি নকেু 
আদগ নিদত হেয় কারণ ওরা খিু শনতিশা�ী।”

– পরুুষ, ৪০, ক্াপে ২ই

আিজ্থিা হফ�ার জায়গার অভাি এিং পানি হিয়ার অনধকার 
নিদয় নিিাদের কারদণ িহু নিদরাধ ও দ্বন্দ্ব হেখা নেদয়দে এিং এো 
ক্াদপে স্াস্্ সমস্ার কারণ েদয় উেদত পাদর। হরানেঙ্া সম্প্রোদয়র 
অদিক মািুষ ময়�া হফ�া নিদয় প্রনতদিশীদের সাদর নিিাে এিং 
পানি নিষ্াশদির িা�া িন্ েদয় যাওয়ার করা জানিদয়দেি। ঝগড়ার 
কারণ ে� ময়�া হফ�ার হকাদিা জায়গা হিই এিং মািুষ চাি িা হয 
তাদের িানড়র কাদে আিজ্থিা হফ�া হোক।

...লিদকর নতিটি পনরিার ময়�া হফ�দে। তারা রাদত 
এদস আমাদের িানড় হঘাদষ ময়�া হফদ� যায়। ময়�ার 

েগু্থদন্ আমরা িানড়দত টিকদত পানর িা। আমরা সিসময় 
তাদের িন� হযখাদি হসখাদি ময়�া িা হফ�দত নকন্তু তিুও 
তারা রাদত চুনপচুনপ এদস ময়�া হফদ� যায়। আমরা তাদের 
িারণ করদ� আমাদের সাদর ঝগড়া কদর। আমরা ি্াপারো 
মাঝীদক জানিদয়নে নকন্তু তারা মানঝর করাও হশাদি িা। আমরা 
এিনজও-হক িদ�নে�াম, তারা ন�দখও নিদয়নেদ�া, নকন্তু 
হকাদিা ি্িস্া হিয়া েয়নি।”

– পরুুষ, ৩২, ক্াপে ৩

িসিাসকারীরা পয্থাপ্ত খািার পানির সরিরাে িা রাকা নিদয়ও 
আশঙ্া জানিদয়দেি এিং িদ�দেি হয ঝগড়া নিিাদের হসোও 
একো কারণ।

একো এিনজও আমাদের িদ�নেদ�া হয আপিাদের 
যখিই পানির প্রদয়াজি েদি আপিারা হসো নিদয় 

হখদত পাদরি। নকন্তু আমরা অি্ লিদক পানি নিদত হগদ�, 
হসখাদি যারা রাদক তারা িদ� হয তারা োকা খরচ কদর 
টিউিওদয়� হমরামত কদরদে, আর আমাদের হরদক োকা চায়। 
আমরা তাদের োকা িা নেদ� আমাদের সাদর ঝগড়া কদর... 
আমাদের িানড়র নশশুরা নেদির হি�া পানি নিদত হযদত পাদর 
িা, তাই তাদের রাদত হযদত েয়।”

– িারী, ৪৫, ক্াপে ১ডনলিউ

আমরা রাস্ার আদ�া সপেদক্থ ও নকেু মতামত শুদিনে। িসিাসকারী 
সক� মািুষ, হযমি: িারী, পরুুষ, নশশু ও িয়স্ক মািুষজি, সরুক্া 
ও নিরাপত্া সংক্ান্ত আশঙ্া নেদসদি রাস্ায় আদ�া িা রাকার 
সমস্াটি তুদ� ধদরদেি। জিদগাষ্ঠী হরদক পাওয়া মতামদতর নকেু 
উোেরণ এখাদি তুদ� ধরা ে�:

রাদত আমাদের িাররুদম হযদত ভয় কদর কারণ 
হসখাদি যাওয়ার রাস্ায় হকাদিা আদ�া হিই। িয়স্ক 

মািুষ আর নশশুরা রাদত িাররুদম হযদত ভয় পায় কারণ হকাদিা 
আদ�া হিই।”

– িারী, ৫৫, ক্াপে ৩
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আমাদের লিদকর রাস্ায় হকাদিা আদ�া হিই 
তাই রাদত িাইদর হযদত আমাদের খিু 

সমস্া েয়। আমাদের পনরিাদরর িয়স্ক মািুষদের 
িামায পড়দত খিু অসনুিধা েদছে।”

– পরুুষ, ৪৬, ক্াপে ৪

রাদত পদুরা লিকো অন্কার েদয় রাদক আর 
কম িয়সী হেদ�রা ঘদুর হিড়ায়। এো 

একো কারণ হযজি্ রাদত কমিয়সী হমদয়রা পানি 
আিদত হযদত ভয় পায়। আপনি যনে প্রশ্ন কদরি 
হকদিা(?), হকাদিা হেদ�র যনে হকাদিা হমদয়দক 
পেন্দ েয় আর িািা-মা হসই সপেদক্থ  রাজী িা 
রাদক, তােদ� রাদত যখি হমদয়ো পানি আিদত যায় 
তখি হসই হেদ� তার নপেু হিয়। অন্কাদরর সদুযাগ 
নিদয় হেদ�ো হমদয়োদক অপেরণ করদত পাদর।”

– পরুুষ, ৪৬, ক্াপে ৪

সমষ্টিগত মতামত হরদক জািা যায় হয িহু হরানেঙ্া, 
নিদশষত জিদগাষ্ঠীর েিু্থ� অংদশর একটি ম�ূ আশঙ্া 
ে� অন্কার েওয়ার পদর িানড়র িাইদর যাওয়া। িহু 
উত্রোতা জানিদয়দেি হয নকেু লিদক হসা�ার �াইে 
�াগাদিা েদ�ও এখি হসগুদ�া কাজ করদে িা।

নেদির হি�া হগাস�খািায় হগাপিীয়তার অভাি রাকায় 
িহু িারী রাদত হগাস� কদরি। নকন্তু রাদত হগাস� করদত 
নগদয় িারীরা আক্ান্ত েদয়দেি এমি খির হশািার পদর 
তারা আদরা হিনশ ভয় হপদয় হগদেি। পয্থাপ্ত আদ�ার 
অভাি এিং িারীদের িানড়র কাদে হগাস�খািা ও 
�্াট্রিি িা রাকা ি্নতিগত সরুক্া এিং নিরাপত্ার হক্দত্র 
একটি গুরুতর সমস্া বতনর কদরদে।

ক্াদপের িয়স্ক মািুষরাও রাদত চ�াদফরা করদত 
সমস্ায় পড়দেি কারণ তারা অন্কাদর ভাদ�া হেখদত 
পাি িা এিং নকেু মািুদষর চ�াদফরা করদত নগদয় 
আঘাত পাওয়া িা েয়রানির নশকার েওয়ার আশঙ্াও 
রদয়দে। মতামত হরদক এোও জািা হগদে হয িহু পরুুষ 

রাদত তাদের লিদকর মদধ্ চ�াদফরা করদত ভয় পাদছেি 
কারণ তাদের আশঙ্া হয তাদের ওপর আক্মণ েদত 
পাদর। অন্কাদর চ�াদফরার এই সীমািদ্ধতার কারদণ 
স্াভানিক কাজকম্থ হযমি পানি আিা এিং পনরছেন্নতা 
িজায় রাখা কঠিি েদয় উদেদে।

২৩ িম্বর ক্াদপে হ্াতা েদ�র আদ�াচিা হরদক জািা 
হগদে হয িারী ও কম িয়সী হমদয়দের জি্ হযৌি েয়রানি 
আদরকটি প্রধাি আশঙ্া। নিদশষত িারী প্রধাি পনরিাদরর 
িারীরা জানিদয়দেি হয তারা ভয় পাি হয তাদের 
পনরিাদরর কমিয়সী হমদয়রা ধষ্থণ, নিপীড়ি অরিা 
হযৌি নিগ্রদের নশকার েদি। ২৪ িম্বর ক্াদপের একজি 
অনভভািক উদলেখ কদরদেি হয হমদয়দের কখদিা কখদিা 
আদশপাদশর পাোড় িা জঙ্� হরদক জ্া�ািী কাে সংগ্রে 
করদত েয়, হযদেতু পনরিাদর হকাদিা হেদ� হিই। িািা-
মাদয়রা জানিদয়দেি হয হমদয়দের জ্া�ািী কাে নিদয় 
নফরদত হেনর েদ� তারা ভয় পাি হয তারা েয়দতা নিগৃেীত, 
ধনষ্থত অরিা হযৌি নিপীড়দির নশকার েদয়দে।

তদর্র পনরমাণগত এিং গুণগত উভয় ধরদির নিদলেষণ 
কদর জািা হগদে হয হরানেঙ্া সম্প্রোয়, নিদশষত িারীরা, 
তাদের নশশুদের নিরাপত্া নিদয় উনদ্বগ্ন। হফাকাস েদ�র 
আদ�াচিায়, িারীরা জানিদয়দেি হয তারা নচন্তায় 
রাদকি হয তাদের নশশুদের অপেরণ করা েদি, তারা 
ঝগড়াঝাটিদত আেত েদি, মারামানরদত জনড়দয় পড়দি 
এিং জ্া�ািী নেদসদি ি্িোর করার জি্ রাস্া হরদক 
জঞ্া� কুড়দিার সময় চ�ন্ত গানড়দত ধাক্া খাদি। মািুষ 
জানিদয়দেি হয ক্াপে হরদক নশশু নিদখাাজ েদয় যাওয়ার 
ঘেিা িাড়দত রাকায় তারা তাদের সন্তািদের নিরাপত্া 
নিদয় হিনশ উনদ্বগ্ন েদয় উদেদেি।

একজি অপেরণকারী একটি িানড়র 
হতরপ� হকদে ঢুদক েটুি নশশু চুনর 

কদরনেদ�া। এরপর, প্রনতদিশীরা তাদক তাড়া কদর। 
মাদের মদধ্ তাদক ধরা েয় এিং নশশুগুদ�াদক 
নিরাপদে নফনরদয় আিা েয়।”

– িারী, ২৬-৪০, ক্াপে ২৪
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নিনিনস নমনডয়া অ্াকশি, ইন্ারনিউজ এিং ট্ান্সদ�েস্থ উইোউে িড্থ াস্থ নমন�তভাদি হরানেঙ্া সংকদে 
ক্নতগ্রস্ জিসাধারদণর কাে হরদক মতামত সংগ্রে করা এিং হসগুন� সংকন�ত করার কাজ করদে। 
এই সংনক্প্ত প্রনতদিেিটির উদদেশ্ ে� নিনভন্ন নিভাগগুন�দক হরানেঙ্া এিং আ্য়োতা (িাং�াদেশী) 
সম্প্রোদয়র হরদক পাওয়া নিনভন্ন মতামদতর একটি সংনক্প্ত নিিরণ হেওয়া, যাদত তারা জিদগাষ্ঠীগুন�র 
চানেো এিং পেন্দ-অপেদন্দর নিষয়টি নিদিচিা কদর ত্রাদণর কাজ আরও ভাদ�াভাদি পনরকল্পিা 
এিং িাস্িায়ি করদত পাদর।

এই কাজটি আই.ও.এম, জানতসংঘ অনভিাসি সংস্ার সেদযানগতায় করা েদছে এিং এটির জি্ 
অর্থ সরিরাে কদরদে ই.ইউ নেউম্ানিদেনরয়াি এইড এিং ইউদক নডপাে্থদমন্ ফর ইন্ারি্াশিা� 
হডদভ�পদমন্।

'যা জািা জরুনর' সপেদক্থ  আপিার হযদকাদিা মন্তি্, প্রশ্ন অরিা মতামত, info@cxbfeedback.org 
ঠিকািায় ইদমই� কদর জািাদত পাদরি।

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

ক্ষাযপে নিরষাপত্ষা ও সরুক্ষা নিয়ে 
আয�ষাচিষা
ক্াদপে অদিক প্রাকৃনতক (আলোে্ র-নেয়া মনসয়ত) এিং মািুদষর বতনর (িান্দার-িািায়া মনসয়ত) নিপে 
নিদয় নিরাপত্া সংক্ান্ত আশঙ্া রদয়দে। তাই এই সঙ্দে জনড়ত রাকা নিনভন্ন ভাষাগুদ�াদত নিরাপত্া 
ও সরুক্া সপেনক্থ ত সঠিক শব্দগুদ�া ি্িোর করা গুরুত্বপণূ্থ। হরানেঙ্া ভাষার নিরাপত্া ও সরুক্া 
সংক্ান্ত নকেু শদব্দর সাদর চােগাাইয়া ভাষার (পাদশ হেয়া তান�কা হেখিু) সােশৃ্ রাকদ�ও, চােগাাইয়া 
ভাষার অদিক শব্দই সাধারণ িাং�া হরদক হিয়া, যা হরানেঙ্া ভাষাভাষীরা িুঝদত িাও পাদরি। এই 
কারদণ এই নিষয়গুদ�া নিদয় করা ি�ার সময় সমস্া েদত পাদর এিং ভু� হিাঝািুনঝ ও ভু� অিুিাদের 
অিকাশ রাদক।

গুরুত্বপূর্ণ শব্দ: রিফষাজত

িিাগত হরানেঙ্ারা প্রায়শই সরুক্া ও নিরাপত্া সংক্ান্ত হযদকাদিা নকেু হিাঝাদিার জি্ হেফাজত শব্দটি 
ি্িোর কদর রাদকি। প্রসঙ্ অিুযায়ী, এর অর্থ ‘নিরাপে’, ‘সরুক্া’, ‘পাোরা’, ‘নিরাপত্া’, অরিা অি্াি্ 
একানধক নিরাপত্া সংক্ান্ত শব্দ েদত পাদর। চােগাাইয়া হোভাষী ও কমথীরা শুরুদত হেফাজত শদব্দর 
অর্থ িুঝদত পারদতি িা, হযদেতু তারা এই সরুক্া সংক্ান্ত শব্দগুদ�া হিাঝাদত িাং�া হরদক হিয়া শব্দ 
নিরাফত ি্িোর কদরি। হযদেতু হেফাজত এিং তার িহুনিধ অর্থ হিাঝা ও ি্িোর করা মশুনক� েদত 
পাদর তাই মাে কমথীদের নিরাপত্া ও সরুক্া সংক্ান্ত হকাদিানকেু আদ�াচিা করার সমদয় তার হপ্রক্াপে 
ও স্পষ্ট উোেরণ হেয়া উনচত।

ইংরেজি রেোজিঙ্ো 
(বোংলো বর্ণ)

চোটগাোইযো 
(বোংলো জলজি) বোংলো

safe হেফাজত নিরাফত নিরাপে

unsafe মনসিইত্া অনিরাফত নিপেজিক

problem মশুনক� অশুনিদে সমস্া

natural hazard আলোর নেয়া মনসয়ত আলোর নেয়া নিফে প্রাকৃনতক েদুয্থাগ

man-made hazard িন্দার-িািায়া মনসয়ত িন্দার-িািায়া মনসয়ত মািুদষর বতনর েদুয্থাগ

emergency জরুনর ো�ত জরুনর অিস্া জরুনর অিস্া

open space কু�া জাগা কু�া জাগা হখা�া জায়গা

police ফুন�শ ফুন�শ পনু�শ

complaint োইং গরি িান�শ িান�শ

being afraid of ডঅরি ডঅরি ভয় পাওয়া

4


