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সতূ্র: ২০১৭ সালের আগস্ট মাস থেলে েক্সবাজালর থরাহিঙ্া 
জনলগাষ্ঠীর আগমলনর পর থেলেই হবহিন্ন সংস্া ে্ালপে োো 
থরাহিঙ্া জনলগাষ্ঠীর উলবেগগুলো হনল়ে মতামত সংগ্রি েলর 
আসলে। আর সংগৃহিত এই মতামতগুলোই হবহবহস হমহি়ো 
অ্ােশন সমন্ব়ে েলর োলে, যা ইলতামল্্ ‘যা জানা জরুহর’র 
থবশ েল়েেটি সংখ্া়ে হবললেষণ েরা িল়েলে। এসব সংখ্া়ে 
এেহিলে থযমন থরাহিঙ্া জনলগাহষ্র অগ্রাহ্োরগুলো উলে 
এলসলে, ঠিে থতমহন উলে এলসলে তালির উলবেলগর হবষ়েগুলোও। 
এরই ্ারাবাহিেতা়ে থরাহিঙ্া জনলগাষ্ঠীর আগমলনর প্া়ে হতন 
বের পলর তারা সামহগ্রেিালব হনলজলির েহমউহনটি ও থিাস্ট 
েহমউহনটির সালে ে্ালপে হেিালব বসবাস েরলেন, তা আরও 
িালোিালব বুঝলত হবহবহস হমহি়ো অ্ােশন এ যাবত প্াপ্ত 
সেে তে্লে পনুরা়ে হবললেষণ েলরলে। এোডা স্াস্্ সপেহেকি ত 
হবষল়ে থরাহিঙ্া জনলগাষ্ঠীর উলবেগগুলো হিহনিত েরা ও থসগুলো 
িালোিালব থবাঝার জন্ হবহবহস হমহি়ো অ্ােশন গত ১১ 
ও ১২ অল্াবর থেহেল�ালন ন়ে জলনর সাক্াৎোরও গ্রিণ 
েলরলে। এলির ৫ জন থরাহিঙ্া পরুুষ ও ৪ জন থরাহিঙ্া নারী 
এবং তারা ে্াপে ২০ ও ে্াপে ২৫ এর বাহসন্া।

থোহিি-১৯ সংক্ান্ত তে্ সবলিল়ে থবহশ মানলুষর 
োলে থপৌেঁা়ে, তলব সবার োলে থপৌঁো়ে না
হবস্াহরত প্েম পষৃ্া়ে

ক্যাম্পের স্যাস্্ম্েবযা নিম়্ে 
ররযানিঙ্যা জিম্�যাষ্ঠী উনবিগ্ন
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২০১৮ সালের থ�ব্রু়োহর থেলে ২০২০ সালের থসলটেম্বলরর 
মল্্ সংগৃিীত তে্ হবললেষণ েলর থিখা যা়ে থয, স্াস্্ সপেহেকি ত 
উলবেগগুলো ে্ালপে োো থরাহিঙ্া েহমউহনটির োে থেলে থেলে 
প্া়ে হন়েহমতিালবই উলে এলসলে। এবং িেুলমন্ট বা নহে, থশল্ার 
ও রান্না সপেহেকি ত উলবেলগর পলর এটি িতুেকি স্ালন রল়েলে। তলব স্াস্্ 
সপেহেকি ত উলবেগগুলো নানা সমল়ে প্া়ে হন়েহমতিালব উলে এলেও 
২০২০ সালের মািকি  মালসর পর থেলে স্াস্্ সপেহেকি ত উলবেগ অতীলতর 
থযলোলনা সমল়ের থিল়ে থবহশ এলসলে।

থোহিি-১৯ মিামারী শুরুর পর থেলে গত েল়েে মালস 
স্াস্্ সপেহেকি ত হবষ়েগুলোলত মানুলষর উলবেগ স্িাবতই 
থবলডলে। তলব স্াস্্ সপেহেকি ত এমন হেেু হবষ়েও আলে, 
থযগুলো থরাহিঙ্া জনলগাষ্ঠী েক্সবাজালর তালির আগমলনর 
পর থেলেই মতামত প্িালনর হবহিন্ন মা্্লমর সািালয্ 
জাহনল়ে আসলেন।

উিািরণস্রূপ, শু্ু থোহিি-১৯ এর োরলণই থরাহিঙ্া 
মানুলষরা তালির স্াস্্ হনল়ে হিহন্তত নন। বরং এলির অলনলেই 
সাম্প্রহতে মাসগুলোলত (জনু-থসলটেম্বর ২০২০) তারা থয 
স্াস্্লসবা থপল়েলেন থসটি হনল়ে তালির উলবেলগর েো 
জাহনল়েলেন এবং উন্নত হিহেৎসা খুঁলজ থবর েরা ও উন্নত 
হিহেৎসা পাও়ো হনল়ে নানা ্রলনর সমস্ার েোও উললেখ 
েলরলেন। আর এই উলবেগগুলোর থবহশরিাগই এলসলে 
ে্াপে ২৫, ২০ এবং ২৭ থেলে (থবহশ থেলে তুেনামেে েম 
উহবেগ্ন এই ক্মানুসালর)।

নির্ধানিত ওষুর সম্পর্্ 
অংশগ্রহণ্ধািীিধা উনবিগ্ন

ে্ালপের বাইলরর স্াস্্ থসবালেন্দ্রগুলোলত যাও়ো হনল়ে 
তারা থয সমস্াগুলোর মলুখামহুখ িন থসগুলোর েো উললেখ 
েরলত হগল়ে অংশগ্রিণোরীরা ে্ালপের িাসপাতােগুলোলত 
থপ্সহক্পশন েরা বা সপুাহরশ েরা ওষলু্র পহরমাণ এবং এসব 
ওষলু্র মান সপেলেকি  তালির শঙ্ার েোও জাহনল়েলেন।

অংশগ্রিণোরীরা বলেলেন, তারা িাসপাতালে থগলে হিহেৎসা থসবার 
অংশ হিলসলব ওষু্ পান। হেন্তু তারা মলন েলরন তালির থয পহরমাণ ওষু্ 
থিও়ো ি়ে থসটি থরাগ পলুরাপহুর িালো িও়োর জন্ যলেষ্ট ন়ে। এোডাও, 
েল়েেজন থরাহিঙ্া পরুুষ উললেখ েলরলেন থয, তারা মলন েলরন তালির 
নেে ব্্ালডের ওষু্ সরবরাি েরা িলছে। তাই তারা �ালমকিহস থেলে 
হনলজলির প্ল়োজন অনুযা়েী অহতহরক্ত ওষু্ হেলন োলেন।

1



রিধানহঙ্ধা ্নিউনিটিরত থধা্ধা স্ধািীয় “হধাতুর়ে 
ডধাক্ধািরেি” ্্ধারম্পি নিন্ৎস্রেি 
রিরয় রেনশ ্ধার্্ি েরে িরি ্িধা হয়

থরাহিঙ্া েহমউহনটির মানুলষরা হবশ্াস েলরন থয আ়েুঙু্’র 
(থরাহিঙ্া েহমউহনটির মানুষরা স্ানী়ে এই শব্দটি ‘িাতুলড 
িাক্তার’ বা প্াহতষ্াহনে থোলনা প্হশক্ণ োডাই ওষু্ ও 
হিহেৎসা সরবরািোরীলির থবাঝালত ব্বিার েলরন) োে 
থেলে হিহেৎসা হনলে তারা আরও দ্রুত সসু্ িল়ে যালবন । 
অলনে ে্ালপেই এই প্িহেত আ়েুঙু্লির হলিহনে রল়েলে। হেেু 
থরাহিঙ্া নারী হবশ্াস েলরন, আ়েুঙু্লির োলে হগল়ে তারা দ্রুত 
সসু্ িল়ে উলেলেন োরণ আ়েুঙু্রা হিহেৎসার অংশ হিলসলব 
তালির ইনলজেশন হিল়েলেন, থয ওষু্গুলো মেূত হম়োনমার 
থেলে আনা িল়েলে। আ়েুঙু্লির োলে প্হতবার থিখালনার জন্ 
হিহজে হিলসলব ১০০ থেলে ২৫০ োোর মলতা খরি ি়ে।

 থরাহিঙ্া িাতুলড িাক্তারলির (আ়েুঙু্) থিও়ো ওষু্, 
ে্ালপের িাসপাতােগুলোর থিল়েও িালো। আমালির 
প্হতলবশীরাও থসখালন যা়ে।”

– থরাহিঙ্া নারী, ৩৮, ে্াপে ২৫

থরাহিঙ্া েহমউহনটির মানুলষরা জানান, তারা যখন ে্ালপের 
এনহজও পহরিাহেত িাসপাতাে বা স্াস্্ থেন্দ্রগুলোলত যান 
তখন প্িুর মানুলষর হিলডর োরলণ িাক্তার থিখালত অলনে 
থবহশ সম়ে োলগ। তালির োলে এই হবষ়েটি খবুই েষ্টের। 
হবলশষ েলর িা়োলবটিস থরাগী, ব়েস্ক ব্হক্ত এবং নবজাতে 
হশশুর মাল়েলির জন্ এই অলপক্ার হবষ়েটি খবুই েঠিন।

্্ধাম্পগুরেধারত পর্ধাপ্ত স্ধাস্্ রসেধাি অভধাে

থরাহিঙ্া েহমউহনটির মল্্ এমন এেটি ্ারণা আলে থয ে্ালপের 
বাইলরর িাসপাতাে ও স্াস্্ থেন্দ্রগুলোলত আরও উন্নত 
স্াস্্লসবা থিও়ো ি়ে। এই হবশ্াসটি তালির হনজস্ অহিজ্ঞতার 
উপর হিহ ত্ত েলর বা প্হতলবশী ও আত্ী়েলির োে থেলে শুলন 
শুলন ততহর িল়েলে। িালো মালনর থিে-আপ ও স্াস্্লসবা, 
জটিে থরালগর হিহেৎসা এবং উন্নতমালনর ওষু্ পাও়োর 
মলতা হবষ়েগুলোও এই ্ারণার অন্তি্কি ক্ত। অংশগ্রিণোরীরা 
বলেলেন, তারা িা়োগনহস্টে থেস্ট (হবহিন্ন স্াস্্ পরীক্া) 
েরালত এবং গুরুতর থরালগর হিহেৎসা়ে প্ল়োজনী়ে স্াস্্লসবা 
থপলত েক্সবাজার বা িট্টগ্রালমর িাসপাতােগুলোলত থযলত িান।

 এেবার আমার এে প্হতলবশী হিহেৎসার জন্ 
েক্সবাজালর হগল়েহেে। উহন হ�লর এলস আমালির বলেহেলেন 
থয ে্ালপের িাসপাতােগুলোর থিল়ে েক্সবাজালর হিহেৎসা 
থসবা িালো। সতুরাং, আহম মলন েহর আমার পহরবালরর থোলনা 
সিস্ যহি গুরুতর শারীহরে জটিেতা়ে পলডন তলব আহমও 
থসখালন যাব।”

– থরাহিঙ্া পরুুষ, ২৫, ে্াপে ২০

 থিে-আপ েরালত আহম ে্ালপের বাইলরর িাক্তারলির 
োলে থযলত িাই। থিলির সমস্াগুলো হিহনিত েরার জন্ থসখালন 
মানুষ েহপেউোলরর মা্্লম পরীক্া-হনরীক্া েরলত পালর।”

– থরাহিঙ্া নারী, ৩৭, ে্াপে ২০

 মানুষলে বাইলর হনল়ে থগলে তারা িালো হিহেৎসা পা়ে 
এবং সসু্ িল়ে উলে। হেিহনজহনত সমস্ার োরলণ আমার বনু্র 
মালে েক্সবাজালরর এেটি িাসপাতালে থনও়ো িল়েহেে। পলর 
হতহন সসু্ িল়ে উলেলেন।”

– থরাহিঙ্া নারী, ২২, ে্াপে ২০

অংশগ্রিণোরীরা বলেলেন থয থপে ব্ো, শরীর ব্ো, িা়েহর়ো, জ্বর, 
সহিকি , গ্াহ্রিলের ব্ো, রক্তিাপ, প্সহূত স্াস্্ সমস্া, নবজাতে এবং 
হশশুলির স্াস্্ সমস্া এবং িমকিলরালগর মলতা সা্ারণ অসসু্তার 
হিহেৎসা ে্ালপের থিতর িালো িালবই পাও়ো যা়ে। তলব হেিহন, 
যেৃত, হপত্তেহে এবং িা়োলবটিস সপেহেকি ত গুরুতর অসসু্তার 
হিহেৎসা থেবেমাত্র ে্ালপের হনহিকি ষ্ট হেেু হবলশষাহ়েত িাসপাতালে 
থগলেই পাও়ো যা়ে। এ োরলণ তালিরলে প্া়েই হিহেৎসার প্ল়োজলন 
হনলজলির ে্াপে থেলড অন্ ে্ালপের িাসপাতােগুলোলত হিড 
েরলত ি়ে। জরুহর পহরহস্হতলত এবং যখন গুরুতর অসসু্তার জন্ 
প্ল়োজনী়ে হিহেৎসা সহুব্া ে্ালপে পলুরাপহুর পাও়ো যা়ে না, তখন 
হবেল্প হিলসলব থরাহিঙ্া েহমউহনটির মানুলষরা েক্সবাজার বা িট্টগ্রাম 
হিহ ত্তে িাসপাতালে যাও়োলেই সহুব্াজনে মলন েলরন।

থোলনা থরাগীর স্ালস্্র অবনহত ঘেলে তালির প্া়েশই ে্ালপের 
স্াস্্ থেলন্দ্রর িাক্তাররা েক্সবাজালরর িাসপাতালে থন়োর পরামশকি 
থিন। এলক্লত্র তালির ে্াপে ইন িাজকি (হসআইহস) অহ�স থেলেও 
অনুমহত হনলত ি়ে। তলব, যতক্ণ পযকিন্ত না ে্ালপের িাসপাতাে 
থেলে থর�ার েরা িলছে এবং হসআইহস’র অনুমহত না পাও়ো যালছে, 
ততক্ণ পযকিন্ত তারা এই সহুব্া পান না। এেই সালে, এমন হেেু 
ঘেনাও রল়েলে থযখালন হসআইহস গুরুতর অসসু্ থরাহিঙ্া মানুষলির 
থোলনা থর�ালরে বা ে্াপে িাক্তালরর পরামশকি োডাই ে্ালপের 

বাইলরর িাসপাতালে যাও়োর অনুমহত হিল়েলেন। অংশগ্রিনোরীরা 
আরও বলেলেন, হেেু মানুষ থিে থপালস্টর অহ�সারলির ঘষু থি়োর 
মা্্লম থোলনা থর�ালরে োডাই ে্ালপের বাইলরর িাসপাতালে থযলত 
সক্ম িল়েলে।

 মানুলষর খারাপ থোলনা থরাগ িলে তারা ে্ালপের বাইলরর 
িাসপাতালেই যা়ে। আমার ি়েহন থনই, তাই আহম যাইহন।”

– থরাহিঙ্া নারী, ৩৮, ে্াপে ২৫

 িাসপাতাে থেলে থর�ালরন্স না পাও়োর পলরও হেেু 
থোে থিে থপালস্টর অহ�সারলে ঘষু হিল়ে বাইলরর িাসপাতালে 
যাও়োর ব্বস্া েলর থ�লে। আবার েখলনা েখলনা যহি 
হসআইহস থিলখন থয থরাগীর অসসু্তা গুরুতর, তখন থসই 
ব্হক্তলে ে্ালপের বাইলর যাও়োর অনুমহত হিল়ে োলেন।”

– থরাহিঙ্া নারী, ২২, ে্াপে ২০

অনত েনিদ্র এেং সেরিরয় ক্ষনতগ্রস্তিধা / 
সেরিরয় ঝঁুন্পূণ্ িধািুরষিধা প্ধায়শই সরে্ধাচ্চ 
পর্ধারয়ি স্ধাস্্ রসেধা গ্রহরণ সিথ্ হি িধা

হেেু অংশগ্রিণোরী আরও উললেখ েলরন থয, থেবে প়েসাও়োো 
মানুলষরাই ে্ালপের বাইলরর এই স্াস্্লসবা থেন্দ্রগুলোর খরি 
থমোলত পালরন। এেজন অংশগ্রিণোরীর মলত, হেেু থরাহিঙ্া হবলিলশ 
অবস্ানরত তালির আত্ী়েলির োে থেলে োো-প়েসা পান এবং 
এ ্রলনর মানুলষরা প্া়েই ে্ালপের বাইলর থযল়ে হিহেৎসা থনও়োর 
হসদ্ান্ত হনলত পালরন। আর যারা গুরুতর অসসু্তা়ে উন্নত হিহেৎসা 
েরালত আত্ী়ে-স্জনলির োে থেলে থোলনা আহেকিে সিা়েতা পান 
না, তারা ঋণ হনল়ে বা থসানার গিনা হবহক্ েলর োো থযাগার েরার 
থিষ্টা েলরন।

 হিহেৎসার জন্ আমরা ে্ালপের বাইলর থযলত িাই, হেন্তু 
আমরা হে িাইলেই থসো েরলত পাহর? এো হে সম্ভব? এর খরি 
থমোবার সামেকি্ও আমালির থনই, থসই সালে বাইলর যাও়োর 
অনুমহতও থনই। আমরা তাই আমালির থযিালব ইছো থসিালব 
িেলত পাহর না।”

– থরাহিঙ্া নারী, ৩৮, ে্াপে ২৫
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থোহিি-১৯ সংক্ান্ত তে্ সবলিল়ে থবহশ মানুলষর 
োলে থপৌেঁা়ে, তলব সবার োলে থপৌঁো়ে না

রিধানহঙ্ধা জির�ধাষ্ঠী নেরশষ ন্ছু তথ্ এিি ফিি্ধারে 
িধায় রধারত তধািধা তধা েুঝরত পধারি (টিডনলিউনে)

বাংোলিলশ মিামারীর থিখা থিও়োর শুরু থেলেই, ে্ালপের 
অহ্বাসীরা হন়েহমত েতৃকি পক্ ও এনহজওগুলোর োে থেলে 
থোহিি-১৯ হবষ়েে তে্ থপল়ে আসলেন। এ োরলণ, ে্ালপে 
বসবাসরত অহ্োংশ থোে থোহিি-১৯ এর হবপি সপেলেকি  
সলিতন। তলব, ে্ালপে প্েম েলরানািাইরালস আক্ান্ত থরাগী 
পাও়োর পঁাি মাস পলর, সমালজর হেেু মানুষ এখলনা সরোহর 
পরামশকি থমলন িলেন না। অন্লির হবলশষ হেেু তে্ পাও়োর 
িাহিিা রল়েলে, যা তারা এখলনা জানলত পারলেন না। তে্ প্াহপ্ত 
হনল়ে ে্ালপের অহিজ্ঞতা এবং ে্ালপের অহ্বাসীলির হে হে তে্ 
জানার িাহিিা রল়েলে তা জানলত, টিিহলিউহব ১১টি ে্াপে থেলে 
২০ জন থরাহিঙ্া ব্হক্তর সাক্াৎোর গ্রিণ েলর।

সেধাই েধাত্ধা পধারছেি িধা

সাক্াৎোর থনও়ো থরাহিঙ্া সম্প্রিাল়ের থবহশরিাগ সিস্ 
থোহিি-১৯ এর হবপি সপেলেকি  সলিতন এবং তারা হনলজলির 
সরুক্ার জন্ পিলক্প হনলছেন। ে্ালপের অহ্োংশ পহরবার 
সামাহজে িরূত্ব রক্া েরা, মলুখ মাস্ক পরা এবং হন়েহমত িাত 
থ্া়োর হবষল়ে পরামশকি থপল়েলেন। তলব, সাক্াৎোরিানোরীরা 
অন্ান্ থেৌশলের েোও উললেখ েলরলেন। থযমন, ে়ে জন 
সাক্াৎোরিানোরী হন়েহমত থগাসে েরা এবং ঘরবাহড পহরষ্ার 
েরার গুরুলত্বর েো বলেলেন, এ িটুিই খবু উপোরী অি্াস। 
পঁািজন সাক্াৎোরী মলন েলরন নামাজ ও আলোির ওপর হবশ্াস 
িাইরাস থেলে সরুক্ার জন্ গুরুত্বপণূকি।

 এেমাত্রা সবকিশহক্তমান আলোি আমালির এই মিামারীর 
থরাগ থেলে রক্া েরলত পালরন।"

– থরাহিঙ্া পরুুষ, ম্্-হত্রশ, ে্াপে ৯

 আমালির হেেু েরার নাই, এটি [েলরানািাইরাস] 
আলোির পক্ থেলে এলসলে এবং এেমাত্র আলোিই এটি 
হ�হরল়ে হনলত পালরন, থোনও মানুষ এলে িরূ েরলত পারলব 
না। আলোির শুেহর়ো, বাংোলিলশ এ থরালগর অবস্া িালোর 
হিলে যালছে মলন িলছে। আমরা থেহেহিশন বা থ�সবুে থেলে 
শুনহেোম থয এই থরাগটি হিন হিন বাডলে, তলব এখন এটি 
হস্হতশীে বলে মলন িলছে।"

– থরাহিঙ্া পরুুষ, ৩০-৩২, ে্াপে ৭

সাক্াৎোরিানোরীলির থেউ থেউ হবশ্াস েলরন থয িাইরালস 
সংক্মলণর ঝঁুহে েলম হগল়েলে। বাহেলির িুে হবশ্াস রল়েলে 
থয োলপে থেউ থোহিি-১৯ এ আক্ান্ত ি়ে হন। িজুন 
সাক্াৎোরিানোরী িুে পরামশকি থিন থয গরম পাহন পান েরলে 
থোহিি-১৯ থেলে থবঁলি োো যা়ে ও থরাগটি থসলর যা়ে। এেজন 

সাক্াৎোরিানোরী এ ্রলনর িষৃ্টিিঙ্ী থিলখ িতাশ িন। তারা 
উললেখ েলরন অলনে মানুষ তালির পহরবালরর সিস্লির রক্ার 
জন্ বহুহব্ পিলক্প হনলছেন এবং যারা িাইরাস সপেলেকি  সরোহর 
পরামশকি থমলন িেলেন না তালির অবস্া থশািনী়ে।

 এই িাইরাস থেলে রক্া থপলত আমরা সবসম়ে বাহডলত 
গরম পাহন পান েহর।"

– থরাহিঙ্া নারী, ৪০-৪৩, ে্াপে ৭

 আহম ব্হক্তগতিালব েলরানিাইরাস হনল়ে হিহন্তত নই 
(…) ে্ালপে এখনও আমালির থেউ এলত আক্ান্ত ি়ে হন।"

– থরাহিঙ্া ব্হক্ত, ৪৫-৪৯, ে্াপে ১৩

 আহম মলন েহর আমার সম্প্রিাল়ের থোলেরা 
েলরানিাইরাস হনল়ে হিহন্তত ন়ে। এখালন হেেু থোে (তালির 
আিরণ) পহরবতকি ন েলরলে, এবং হেেু থোে েলরহন। এমনহে 
তারা হবশ্াস েলর না থয েলরানিাইরাস তালির জন্ ক্হতোরে 
এবং তারা মলন েলর থয সবহেেুই এেটি গুজব। এোডা হেেু 
থোে িাইরালসর োরলণ (বাহড থেলে) বাইলর যা়ে না এবং 
তারা খবু িীত। তারা এই িাইরাস থেলে মহুক্তর জন্ থিাআ 
েরলেন এবং এেই সালে অন্লির সালে সামাহজে িরূত্ব থমলন 
িেলেন। তারা এসবই েরলে।"

– থরাহিঙ্া নারী, ব়েস ২৬-২৯, ে্াপে ৫

সতূ্র: জনলগাষ্ঠীর বতকি মান মলনািাব এবং ে্ালপের অহিজ্ঞতা 
থবাঝার জন্, হবলশষ েলর থোহিি-১৯ এর থপ্ক্াপলে তালির 
হে ্রলনর তে্ প্ল়োজন তা জানলত ট্ান্সলেেসকি উইিাউে 
বিকি াসকি থ�ালন থরাহিঙ্া জনলগাষ্ঠী থেলে ১০জন নারী ও ১০ 
জন পরুুলষর সাক্াৎোর গ্রিণ েলর। সাক্াৎোরগুহে ২০২০ 
সালের থসলটেম্বলরর থশলষর হিলে এবং অল্াবলরর প্েম হিলে 
থনও়ো ি়ে।
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হবহবহস হমহি়ো অ্ােশন এবং ট্ান্সলেেসকি উইিাউে বিকি াসকি হমহেত িালব থরাহিঙ্া সংেলে ক্হতগ্রস্ 
জনসা্ারলণর োে থেলে মতামত সংগ্রি েরা এবং থসগুলো সংেহেত েরার োজ েরলে। এই 
সংহক্প্ত প্হতলবিনটির উলদেশ্ িে হবহিন্ন হবিাগগুলোলে থরাহিঙ্া এবং আশ্র়েিাতা (বাংোলিশী) 
সম্প্রিাল়ের থেলে পাও়ো হবহিন্ন মতামলতর এেটি সংহক্প্ত হববরণ থিও়ো, যালত তারা জনলগাষ্ঠীগুলোর 
িাহিিা এবং পেন্-অপেলন্র হবষ়েটি হবলবিনা েলর ত্রালণর োজ আরও িালোিালব পহরেল্পনা 
এবং বাস্বা়েন েরলত পালর।

এই োজটির জন্ অেকি সরবরাি েলরলে ই.ইউ হিউম্াহনলেহর়োন এইি এবং ইউলে হিপােকিলমন্ট �র 
ইন্টারন্াশনাে থিলিেপলমন্ট।

‘যা জানা জরুহর’ সপেলেকি  আপনার থযলোলনা মন্তব্, প্শ্ন অেবা মতামত, info@cxbfeedback.org 
ঠিোনা়ে ইলমইে েলর জানালত পালরন।

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

্নিউনিটিি রেধা্রেি নিনে্ষ্ট তথ্ েি্ধাি

সাক্াৎোর িানোরীরা থোহিি-১৯ হবষ়েে তলে্র 
সবলিল়ে সা্ারণ এবং হনিকি রলযাগ্ উৎস হিলসলব 
এনহজওগুলোর েো উললেখ েলরন। সাক্াৎোরীরা 
বলেন থয তারা থয তে্গুলো পালছেন থসগুলো মেূত 
িাত থ্া়ো, সামাহজে িরূত্ব থমলন িো এবং মলুখ মাস্ক 
পরা হবষ়েে। তলব যারা সাক্াৎোর হিল়েলেন তালির 
সেলেই বলেলেন থয থোহিি-১৯ সংক্ান্ত হবলশষ 
হেেু হবষল়ে তালির আরও তে্ িরোর। অহ্োংশ 
বলেলেন থয তালির হিহেৎসা, সসু্ িও়ো এবং সম্ভাব্ 
টিো সপেলেকি  তে্ িরোর। হেিালব িাইরাস থেলে 
থবঁলি োো যা়ে থস সপেলেকি  তে্ থিল়েলেন থেউ 
থেউ। অন্রা থোহিি-১৯ পহরহস্হত সপেলেকি  আরও 
হন়েহমত িােনাগাি তে্ জানলত থিল়েলেন।

িধািুষ িধায় রর তথ্ রিধানহঙ্ধা ভধাষধায় অথেধা নিররেি িধার্রি রেয়ধা রহধা্

যারা সাক্াৎোর হিল়েলেন তালির সেলেই থরাহিঙ্া িাষা়ে এবং অহিও হিলসলব তে্ থপলত িান 
(োউিহপিোর / মাইহেং,, মলুখামহুখ অেবা অহিওহিজু়্োে)। থরাহিঙ্া মেূত এেটি থমৌহখে িাষা, 
তালির এই অগ্রাহ্োরটি আলগর মাে গলবষণার সালে সামঞ্জস্পণূকি। হেেু সাক্াৎোর িানোরী 
োেুকিলনর েহবযুক্ত থপাস্টার অেবা েহবযুক্ত বাহমকিজ িাষার থপাস্টালরর মা্্লম তে্ থপলত পেন্ 
েলরন। ে্াপেগুহেলত সা্ারণত োউিহপিোর বা মাইহেংল়ের মা্্লম তে্ প্িার েরা িলেও, 
েহবযুক্ত মা্্ম ব্বিার েলর তে্ প্িার েরা ততো প্িহেত ন়ে। েহবর মা্্লম তে্ প্িালর ব্াপে 
মানুলষর োলে থপৌঁোলনার সম্ভাবনা োো়ে, এই মা্্লম তে্ প্িার সাডািানোরী সংস্াগুলোর োে 
থেলে আরও মলনালযালগর িাহব রালখ।(েহবর মা্্লম থযাগালযাগ হবষল়ে টিিহলিউহব’র গলবষণাগুলো 
থিখলত হনলির হেংেটি থিখনু)। থমােেো, সাক্াৎোর িানোরীরা এমন এেটি িাষা়ে এবং মা্্লম 
তে্ প্িার েরার ব্াপালর থজার হিল়েলেন যা তারা বুঝলত পালরন।

 আহম মেূত এনহজওর মানুষলির হবশ্াস েহর োরণ তারা আমালির 
িালোর জন্ োজ েলর। তারা েখলনা থোলনা ্রলনর জাে খবর বা গুজব 
েডা়ে না।"

– থরাহিঙ্া পরুুষ, ৫০-৫৩, ে্াপে ১৫

 আহম েলরানািাইরালসর হিহেৎসা এবং হেিালব এ থরাগ থেলে সসু্ 
িও়ো যা়ে থস সপেলেকি  আরও জানলত িাই। থযমন, আমার পহরবালরর থেউ 
েলরানািাইরালস আক্ান্ত িলে, তালির সসু্ েরার জন্ হে ্রলনর প্ােহমে 
হিহেৎসা হিলত িলব?"

– থরাহিঙ্া নারী, ৬০-৬৩, ে্াপে ২৪

 আহম েলরানািাইরালসর টিো সপেলেকি  জানলত িাই— েখন এটি 
আহবষ্ার িলব এবং আমরা েখন এটি হনলত পারলবা?"

– থরাহিঙ্া নারী, ৪০-৪৩, ে্াপে ৭

টিডনলিউনে লি�:

সাংলেহতে িাষা: 
থরাহিঙ্া শরণােথীলির 
পে খুঁলজ থপলত 
সিা়েতা়ে
https://translatorswithoutborders.org/blog/
signage-language-rohingya/
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