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ভাসানচর

আমরা শুসনবে রে বাংলাসেি েরকার ররাবিঙ্া িরণাথথীসের ক্াম্প রথসক ভাোনচসর বনসয় োসব। ভাোনচর েমসুরের 
মাসে ততবর িওয়া একটা নতুন বিীপ। রেোসন রকানও মানুে রনই; রেোসন প্রবত বের বন্া িয়। মানুে রেোসন থাকসত 

ভয় পায়, তাই বাংলাসেিীরা রেোসন থাসক না। ওরা [বাংলাসেি েরকার] ররাবিঙ্াসের রেোসন থাকার জন্ বনসয় রেসত চাইসলও 
আমরা ওোসন রেসত চাই না। […] কারণ ররাবিঙ্ারা বাম্া রথসক বাংলাসেসি এসেসে প্রাণ বাাচাসনার জন্; ভাোনচসর রিসল তাসের 
রেই প্রাসণরই েুাবক িসব, তাই মানুে েবু ভসয় আসে।"

- পরুুে, ৪৭, ক্াম্প ১পবচিম

আমরা গুজব শুসনবে রে, বাংলাসেি েরকার আর রেই োসথ ইউ.এন.এইচ.বে.আর ররাবিঙ্া িরণাথথীসের ভাোনচসর 
পাঠাসচ্। আমরা এটা একজন মাবের কাে রথসক রজসনবে। এটা আমরা এক মাে আসি মাবের কাে রথসক শুসনবেলাম। 

আমরা ভাোনচসর রেসত রাজী নই। রকন? আমরা শুসনবে রে, ভাোনচসর নানান ধরসণর জীবজন্তু আর ডাকাতরা থাসক। […] 
আমরা রজসনবে রে ভাোনচর ততবর িসয় রববিবেন িয়বন; এই বিীপটা েবু তাডাতাবড ডুসব োসব এমন েম্াবনাও রসয়সে। তাোডা 
ওই বিীপটা মানুসের বেবাসের রোি্ নয়।

- পরুুে, ৫৫, ক্াম্প ৪

 
ভাোনচসর স্ানান্তবরত করা িসব, এই বনসয় ররাবিঙ্া জনসিাষ্ঠীর মসধ্ প্রচুর আিঙ্া রসয়সে। জনসিাষ্ঠীর মানুে ভয় পাসচ্ন রে, রেোসন 
রকানও েসুোিেবুবধা এবং রেবা পাওয়া োসব না। এোডাও বন্া, বন্ জীবজন্তু এবং ডাকাত বনসয়ও ভয়ভীবত রসয়সে। এোডাও 
মতামসত ররাবিঙ্া জনসিাষ্ঠীর বকেু মানুসের এই ধারনাও প্রকাি রপসয়সে রে, স্ানান্তসরর পবরকল্পনা আেসল তাসের রথসক বনষ্কৃ বত 
পাওয়ার একটা রকৌিল। তারা এটা বারবার তুসল ধসরসেন রে, তাসের প্রাণ বাাচাসনার অন্ রকানও উপায় বেল না তাই তারা বাংলাসেসি 
এসেসেন। জনসিাষ্ঠীর বহু মানুেই মসন করসেন রে, ভাোনচসর স্ানান্তর করা িসল তাসের জীবন আবাসরা ববপন্ন িসব।
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শিক্া

আমাসের ব্লসক মানুে বলাববল কসর রে, আমাসের রেসলসমসয়রা োরা ১৫ বেসরর বড আর 
৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম ররেণীসত পডা রিে কসরসে, তারা নাবক এোসন আর পডাসিানা করসত 

পারসব না। আমরা এটা বনসয় েবু বচন্তায় আবে।" এসের মসধ্ রকউ রকউ মােকােক্ত িসয় পডসে, 
মা-বাবার কথা শুনসে না। তাসের জীবন নষ্ট িসয় োসচ্। আমরা এটা বনসয় েবুই কসষ্ট আবে।" 
আমরা তাই অনুসরাধ করসত চাই রে এনবজও-রা রেন এসের রলোপডার জন্ স্কু ল বানায় আর 
েরকাসরর [বাংলাসেি] রথসক ভাসলা বকেু বিক্ক বনসয় চাকবরসত রাসে; এমন করসল তাসের জীবন 
আরও ভাসলা িসত পাসর।। আমরা এটা [রেসলসমসয়সের বিক্া] বনসয় েবুই বচবন্তত। [এেন] ওরা 
আমাসের বাচ্াসের স্কু সল বনসয় োয় ঠিকই, বকন্তু রেোসন তাসেরসক রেলসত রেসড রেয়। স্কু ল রথসক 
বাবড বফরসল বাচ্াসেরসক েেন আমরা বজজ্াো কবর তারা কী বিসেসে তেন তারা বকেু বলসত 
পাসর না; শুধু িান িায়। এইজন্ আমাসের েবুচিন্তা িয় রেন ওসের জীবসন উন্নবত িসব না।"

- পরুুে, ২৮, ক্াম্প ৪

আমাসের এই এলাকায় রকানও স্কু ল রনই। রেটা আসে রেটাসত বাচ্াসের ঠিকমসতা 
পডাশুনা করাসনা িয় না। তাই আমরা বাচ্াসের স্কু সল রেসত বলসল ওরা কা াসে আর রেসত 

চায় না। […] আমাসের বাচ্ারা স্কু সল বিসয় রলোপডা করসত পারসল আমরা ভীেণ েিুী িব।"

- পরুুে, ২৫, ক্াম্প ১ পবূ্

 
িত কসয়ক মাে ধসর জনসিাষ্ঠীর মতামসত বিক্া একটি গুরুত্বপণ্ূ ববেয় বিসেসব উসঠ এসেসে। রেোসন 
আসি বিক্া েংক্ান্ত মতামসত আরও রববি েংে্ক স্কু সলর অনুসরাধ প্রাধান্ রপত রেোসন েম্প্রবত 
ররাবিঙ্া েম্প্রোসয়র বকেু েেে্ স্কু সলর গুনিত মান এবং তার কাে্কাবরতা বনসয় প্রশ্ন তুলসেন। মানুসের 
মসন এমন আিংকাও রসয়সে রে, বাচ্ারা স্কু সল জযু়া রেলা বিেসে। স্কু সল েক্া ব্বিার কসর রে রেলা 
করাসনা িয় তার কারসণ এই ধারণা ততবর িসত পাসর। তাোডাও, বকসিার-বকসিারীসের জন্ স্কু ল ততবরর 
অনুসরাসধর েংে্া ক্মািত বাডসে। জনসিাষ্ঠীর মানুে বকেু রক্সরে বকসিারবকসিারীসের জন্ বিক্ার 
েীবমত েসুোিসক ক্াসম্প োধারণভাসব েুবাসের েসুোসির রে অভাব রসয়সে তার কারণ বিসেসব রেেসেন।

 
ক� বয়সস শবসয়:
এক জটিল কাশিনী, 
শুধু বয়সসর ব্াপার নয়...

বব.বব.বে. বমবডয়া অ্াকিসনর একটি োম্প্রবতক গুণিত িসবেণা 
রথসক জানা রিসে রে, েবেও জনসিাষ্ঠীর মানেু জাসনন রে আইনত 
রমসয়সের ববসয়র বয়ে ১৮ বের তব ু তাসের মসত এত রেবর কসর 
রমসয়সের ববসয় রেওয়া উবচৎ নয়। তাসের মসত রমসয়সের ববসয়র 
আেি্ বয়ে ১৩ রথসক ১৬ বের। তাসের ববশ্াে, মাবেক শুরুর ে’ু 
বতন বেসরর মসধ্ই রমসয়সের ববসয় বেসয় রেওয়া উবচত। ররাবিঙ্ারা 
কম বয়সে ববসয় বলসত রবাসেন মাবেক শুরু িওয়ার কসয়ক মাসের 
মসধ্ ববসয় রেওয়া।

মাবেক শুরু িওয়ার পর রমসয়রা ‘রজায়ান’ বা ‘ডা র’ িসয়সে এমনটা 
বলা িয়; তারা ধসর রনয় মাবেসকর শুরু িওয়ার পর রমসয়রা ববসয়র 
জন্ রোি্। বকন্তু মাবেক িওয়ার োসথ োসথ রকানও রমসয়র ববসয় 
বেসয় রেওয়ায় েুাবক থাসক বসল মসন করা িয়, কারণ তাসের মসত 
রমসয়সের তেনও বববাবিত নারীর জীবন োপসনর মসতা পবরপক্বতা 
এবং জ্ান থাসক না। তাই পরবতথী েইু বা বতন বের ধসর রমসয়সের 
েইু ধরসণর প্রবিক্ণ রেওয়া িয় – একটি বাবডর মসধ্ এবং অন্টি 
ধমথীয়। বাবডসত রিোসনা িয় কীভাসব িিৃস্াবলর কাজকম ্করসত িসব, 

বকভাসব আেি্ স্তী িসত িসব এবং শ্শুরবাবডর েবাইসক বকভাসব েবুি 
রােসত িসব। ধমথীয় বিক্ার মসধ্ থাসক নানা রকম বনয়মকানুসনর 
পাঠ, রেমন স্তীর কত্ব্ ও বোমীর অবধকার, রেৌন েম্পসক্র পসর 
কীভাসব স্ান করসত িসব ইত্াবে। মানুসের মসন এই ভয় রসয়সে রে, 
এই েমস্ বিক্া না রপসল রমসয়রা শ্শুর-বাবডর রলাকজসনর োমসন 
ঠিকমত আচার আচরণ করসত পারসব না এবং বনসজর বোমীসক েন্তুষ্ট 
করসত পারসব না, োর কারসণ িারীবরক ও মানবেক বনো্তন বকংবা 
ভববে্সত বববাি ববসচ্ে িসত পাসর। ররাবিঙ্াসের মসধ্ কম বয়সে 
ববসয়র বোস্্িত েুাবক েম্পসক্ রতমন েসচতনতা রনই।

মায়ানমাসর, আইনত ১৮ বের বয়ে িওয়ার আসি রমসয়সের ববসয় 
রেওয়া কঠিন বেল। রেোনকার বনয়ম অনুোয়ী বর ও কসন উভসয়র 
বয়েই রে ১৮ বেসরর রববি তার প্রমাণ রেোসত িত এবং উকাট্া 
(স্ানীয় রচয়ারম্ান) এবং স্ানীয় েরকাবর অবফে িাাটি রথসক 
অনুমবত বনসত িত। তসব, ররাবিঙ্ারা প্রায়ই তাসের রমসয়সের তাডাতাবড 
ববসয় রেয়ার পথ েুাসজ বনসতন। তারা লাউকা, অথ্াৎ স্ানীয় েরকাবর 
েপ্তসরর অবফোরসক ঘেু বেসতন বেবন পবরবাসরর কাসড্ রমসয়টির 
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বয়ে বাবডসয় ১৮ বের কসর বেসতন, োসত রমসয়টি ববসয়র রোি্তা লাভ 
কসর। এই পসুরা প্রবক্য়াটি অত্ন্ত ব্য়বহুল এবং ববপজ্জনক বেল। 
৭০০,০০০ বকয়াট ($৪০০) রথসক ১,৫০০,০০০ বকয়াট ($১০০০) পেন্্ত 
ঘেু বেসত িত। বকন্তু ররাবিঙ্ারা একটি রমসয়সক তাডাতাবড ববসয় রেওয়ার 
েবুবধার তুলনায় এই েমস্ েমে্া তুচ্ মসন কসরন।

আিংকা করা িসচ্ রে, বাংলাসেসির ক্াসম্প কম বয়সে ববসয়র েংে্া 
ক্মি বাডসে (এোসন ও এোসন রেেনু) কারণ এোসন রমসয়সের কম বয়সে 
ববসয় রেওয়া অসনক েিজ। ররাবিঙ্াসের মসত, কম বয়সে ববসয় রেওয়ার 
রক্সরে রকানও কােক্র আইবন বাধা রনই এবং রকানও বাধ্তামলূক 
নূ্ নতম বয়ে রনই। তাসের শুধুমারে একটি কািসজ েই করসত িয় (োো 
কািজ/মায়ানমাসরর স্ট্াম্প রপপার/বাংলাসেসির স্ট্াম্প রপপার) এবং 
কসয়কজন োক্ী, রমৌলবব (ধমথীয় রনতা) এবং মাবের োমসন বকেু আচার-
অনষু্ান করসত িয়।

কম বয়সে, এমনবক মাবেক শুরু িওয়ার েইু রথসক বতন বেসরর মসধ্ 
ববসয় রেওয়ার আসরা বকেু েবুবধা রসয়সে বসল মসন করা িয়। প্রথমত, বহু 

ররাবিঙ্া মসন কসরন রে ধমথীয় েষৃ্টিভবঙ্ রথসক রেেসল এটা করাই েংিত- 
রমসয়সক েত তাডাতাবড ববসয় রেয়া োয় ততই ভাসলা। ববিতীয়ত, কসনর বয়ে 
কম িসল বরসক কম রেৌতুক বেসত িয়। তৃতীয়ত, রববিরভাি মানুেই মসন 
কসরন রে রমসয়র বয়ে বাডার োসথ োসথ তার রেৌন্দে ্কমসত থাসক এবং 
তার জসন্ বর পাওয়া আরও কঠিন িসয় ওসঠ। অসনক ররাবিঙ্া পবরবাসরর 
মসন এই ভয়ও রসয়সে রে রকানও রমসয়র কম বয়সে ববসয় না বেসল রে 
পবরবাসরর রেসেশুসন রেওয়া ববসয়র বেসল অন্ রকানও রপ্রমঘটিত 
েম্পসক্ জবডসয় পডসত পাসর োর ফসল পবরবাসরর েম্ানিাবন িসব।

কম বয়সে ববসয়র রে আবথ্ক েবুবধা রসয়সে ক্াসম্পর জীবনোপসনর জন্ 
তা ববসিেভাসব প্রােবঙ্ক। একটি রমসয়র ববসয় িসয় রিসল রোট অস্ায়ী ঘসর 
োবনকটা জায়িা োবল িয় এবং রেই োসথ রোসণর োবাসর েত মানুসের 
রপট ভরাসত িয় রেই েংে্াও কসম োয়। এোডা রমসয়টির পবরবার মসন 
কসর রে ববসয় বেসল তার ভববে্ৎ আরও ভাসলাভাসব েরুবক্ত ও বনরাপে 
করা োসব।

১৬ বের বয়ে িওয়ার আসিই রমসয়সক ববসয় 
রেয়া েবসচসয় ভাল। (…) একটা রমসয়র 

মাবেক শুরু িওয়ার পর েইু-বতন বেসরর মসধ্ই রে 
বিসে োয় শ্শুর বাবডসত বিসয় রকমন কসর চলসত িয় 
আর তার পরপরই তাসক ববসয় বেসয় রেয়া উবচৎ।"

- পরুুে, বয়ে ২৫, ক্াম্প ২৪, রটকনাফ

২০ বেসরর আসিপাসির বয়সে একটা রমসয় 
তার রূপ িারাসত শুরু কসর। তাসক রেেসত 

বয়স্ লািা শুরু িয়। (…) েমাসজর মানেু বসল, 
রমসয়র বয়ে রববি িসয় রিসে আর একটা বয়স্ রমসয় 
কেসনাই ভাসলা বোমী পায় না। রে বয়স্ পরুুেসক 
ববসয় করসত বাধ্ িয়। একটা রমসয় েঠিক বয়সে ববসয় 
না রেয়া িসল েমাজ মসন কসর রমসয়টার েমে্া 
আসে।"

- নারী, বয়ে ৩৯, ক্াম্প ৯, উবেয়া

�তা�ত মেওয়ায় মরাশিঙ্া পুরুষরা  
এশিসয় থাকসলও মরাশিঙ্া নারীরা  
ফলাফল শনসয় মবশি সন্তুষ্ট

েরূে: ২০১৮ োসলর জলুাই মাসে বববববে বমবডয়া 
অ্াকিসনর পবরচাবলত একটি গুনিত িসবেণা 
রেটির নমনুার আকার বেল ১৫০০ জন োসের 
মসধ্ ৭৫০ জন ররাবিঙ্া েম্প্রোসয়র েেে্ 
বেসলন। বববভন্ন ক্াম্প রথসক েমানুপাসত পরুুে 
ও নারী, উভয় উত্তরোতা বনব্াচন করা িসয়বেল।

ররাবিঙ্া নারীসের তুলনায় পরুুেসের মতামত জানাসনার েম্াবনা 
রববি এবং অসপক্াকৃত রববি িাসর পরুুেরা ব্বক্তিতভাসব মতামত 
জাবনসয়সেন। বকন্তু মতামত জানাসনার পসর রে ফলাফল রেো রিসে 
তা বনসয় ররাবিঙ্া নারীসের েন্তুষ্ট িওয়ার েম্াবনা রববি।

রেোসন ২৭% ররাবিঙ্া পরুুেরা ব্বক্তিতভাসব মতামত জাবনসয়সেন 
রেোসন ররাবিঙ্া নারীসের মসধ্ তার িার বেল মারে ১৫%। এর 

একটি কারণ িসত পাসর রে, ররাবিঙ্া নারীসের অসনক রক্সরে বাবড 
রেসড রবসরাসত রেওয়া িয় না। েবেও ররাবিঙ্া নারীসের মসধ্ মতামত 
জানাসনার িার কম বেল বকন্তু তাসের মসধ্ েন্তুষ্টির িার রববি বেল: 
মতামত রেওয়ার কারসণ রেেমস্ পেসক্প রনওয়া িসয়সে তা বনসয় 
৯৮% নারীরা েন্তুষ্ট রেোসন পরুুেসের মসধ্ েন্তুষ্টির িার ৭১%। এর 
কারণ িসত পাসর রে, তারা রে েমে্াগুবল জাবনসয়বেসলন রেগুবলর 
প্রকৃবত বভন্ন বেল।

রববিরভাি ররাবিঙ্া জাবনসয়সেন রে, তারা আবার মতামত জানাসত 
রাজী আসেন বকন্তু নারীসের এক-চতুথ্াংি জাবনসয়সেন রে, পসরর 
বার তারা অন্ রকানও পদ্ধবতসত মতামত জানাসত চান। রেোসন 
৬৫% পরুুে এবং ৫৫% নারী বসলসেন রে, তারা এই একই পদ্ধবতসত 
আবার মতামত জানাসবন, রেোসন ১০% পরুুেসের তুলনায় এক-
চতুথ্াংি (২৪%) নারী জাবনসয়সেন রে, তারা আবার মতামত 
জানাসবন বকন্তু অন্ রকানও পদ্ধবতসত। ২০১৮ োসলর জলুাই মাসে 

িবিবিস িমিডয়া অয্াকশন  জলুাই ১৮

সম্প্রোয়

ররাবিঙ্া ৭৫০ ৩৭৫ ৩৭৫
আরেয়োতা ৭৫০ ৩৭৫ ৩৭৫
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বববববে বমবডয়া অ্াকিসনর পবরচাবলত এই েংক্ান্ত গুনিত িসবেণায় এর কারণ 
েুাসজ পাওয়া রেসত পাসর। িসবেণায় রেো রিসে রে, নারীরা রজন্ার বভবত্তক 
েবিংেতার েমে্া জানাসত চান না, কারণ তারা ভয় পান রে রেগুসলা বলসে 
রাো িসব এবং বনে্াতনকারী রেটা প্রমাণ বিসেসব ব্বিার কসর প্রবতসিাধ রনসব।

মতামত রেওয়ার পসর ৩৭% ররাবিঙ্া জাবনসয়সেন রে, তাসের েমে্ার েমাধান িসয়সে এবং ৩২% জাবনসয়সেন রে তারা অববলসবে 
োডা রপসয়সেন। োসের েমে্ার েমাধান িসয়সে তাসের মসধ্ েইু-তৃতীয়াংি (৬৬%) জাবনসয়সেন রে, তারা এক েপ্তাসির মসধ্ 
োডা রপসয়সেন। োরা মতামত জাবনসয়বেসলন তাসের মসধ্ ১৫% বসলসেন রে, তাসের জানাসনা েমে্ার েরুািা করার জন্ এেন 
পে্ন্ত বকেু করা িয়বন।

বববববে বমবডয়া অ্াকিন, ইন্ারবনউজ এবং ট্ান্সসলটে্ উইোউট বড্াে্ বমবলতভাসব ররাবিঙ্া েংকসট 
ক্বতগ্রস্ জনোধারসণর কাে রথসক মতামত েংগ্রি করা এবং রেগুবল েংকবলত করার কাজ করসে। 
এই েংবক্প্ত প্রবতসবেনটির উসদেি্ িল বববভন্ন ববভািগুবলসক ররাবিঙ্া এবং আরেয়োতা (বাংলাসেিী) 
েম্প্রোসয়র রথসক পাওয়া বববভন্ন মতামসতর একটি েংবক্প্ত বববরণ রেওয়া, োসত তারা জনসিাষ্ঠীগুবলর 
চাবিো এবং পেন্দ-অপেসন্দর ববেয়টি ববসবচনা কসর রোসণর কাজ আরও ভাসলাভাসব পবরকল্পনা 
এবং বাস্বায়ন করসত পাসর।

এই কাজটি আই.ও.এম, জাবতেংঘ অবভবােন েংস্ার েিসোবিতায় করা িসচ্ এবং এটির জন্ 
অথ্ েরবরাি কসরসে ই.ইউ বিউম্াবনসটবরয়ান এইড এবং ইউসক বডপাট্সমন্ ফর ইন্ারন্ািনাল 
রডসভলপসমন্।

'ো জানা জরুবর' েম্পসক্ আপনার রেসকাসনা মন্তব্, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org 
ঠিকানায় ইসমইল কসর জানাসত পাসরন।

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

নমনুা: ররাবিঙ্া েম্প্রোয় (n= ৭৫০)

শচত্র১: অশভস�াসির প্রশতশরিয়ায় কী ঘসটশিল?

ক আমার েমে্ার েমাধান িসয়বেল
ে তকু্বন জবাব রপসয়বেলাম
ি এেসনা বকেু িয়বন
ঘ পসর এই ববেয় বনসয় আমার োসথ কথা বলার জন্ অন্ রকউ 

আমার ঘসর এসেবেল
ঙ আমাসক অন্ কাসরা োসথ কথা বলার পরামি্ রেওয়া িসয়বেল
চ রমাবাইসল এে.এম.এে কসর জবাব রেওয়া িসয়বেল

প্র. আপবন এোসন আোর পর রথসক 
আপবন বা আপনার পবরবাসরর রকউ 
রকানও মতামত বা বকেু বনসয় রকানও 
অবভসোি জাবনসয়সেন? তারপসর বক 
ঘসটবেল?

ক ে ি ঘ ঙ চ

৩৭%

৩২%

১৫%
১৪%

৯%

১%

শচত্র২: অশভস�াসির মপ্রশক্সত জবাব মপসত স�য় শনসয়সি

প্র. অবভসোসির রপ্রবক্সত 
জবাব রপসত কত বেন 
েময় রলসিবেল?

এক েপ্তাসির মসধ্
এক মাসের মসধ্
৩০ বেসনর রববি
কেসনাই না
প্রত্াে্াত/উত্তর রনই

১%২%

১১%

৬৬%

২১%

4


