গবেষণা সারমমম
সু চনা
মিয়ানি়ারেে রে়ামিঙ্গ়া বর্জনিূল ক নীমি, এবং বর্জরনে ফরল ি়াে ়া রে ববষিয ও সমিংসি়াে মিক়াে
িরযরে, রস-সব অমিজ্ঞি়া এবং সমিংসি়া রেরক ব়াাঁচরি ব়াংল়ারেরি অমিব়াসন মকি়ারব ি়ারেে
িেজ়াে়াি়ানী করেরে ি়াে মবস্ত়ামেি মববেণ িু রল ধে়া িরযরে এই গরবষণ়ায। এই গরবষণ়ায
‘রর়্ােপূবজক ব়াস্তুচুযি রগ়াষ্ঠী’ মিস়ারব ব়াংল়ারেরি রে়ামিঙ্গ়ার েে র্ীবনে়াপরনে অমিজ্ঞি়া বণজন়া কে়া
িরযরে এবং ি়ারেে িেজ়াে ়াে মবষযটি আেরি কিট়া মনমিি কে়া িরযরে, ি়া মবরবচন়াে প়াি়াপ়ামি
ি়াে়া রে সংকরট আরে ি়াে ি়াঝ ়ামে এবং েীর্জরিয়ােী সি়াধ়ানগুরল়া িু রল ধে়া িরযরে। এটি লক্ষ্য
কে়া র্রুমে রে ব়াংল়ারেি সেক়াে আনু ষ্ঠ়ামনকি়ারব রে়াম িঙ্গ়ারেে িেণ়ােী মিরসরব স্বীকৃমি রেয ন়া।
িরব, আন্তর্জ়ামিক সম্প্রে়ায এবং র়্াম িসংর্ রে়াম িঙ্গ়ারেে িেণ়ােীে িেজ়াে়া মেরযরে। এখন
মনরর্রেেরক ি়াে ়া প্র়াযই িেণ়ােী বরল উরেখ করে।
এই প্রমিরবেনটিরি ি়ারেেরক স়াধ়ােণ ি়ারব িেণ়ােী মিরসরব বণজন়া কে়া িরযরে, েমেও ব়াস্তুচুযি
রে়ামিঙ্গ়া িব্দটিও বযবি়াে কে়া িরযরে। আি়ারেে ি়াঠ পেজ়ারযে গরবষণ়ায রেখ়া রগরে রে,
ব়াস্তবসম্মি পমেবিজ ন কেরি প়ােরল রে়ামিঙ্গ়ারেে মনে়াপে ও ি়ামন্তপূণজ র্ীবনে়াপরনে রক্ষ্রে
ইমিব়াচক পমেবিজ ন স়ামধি িরব। রি়াদ্দ়াকে়ায, ি়ারেে একটি স্থ়াযী আব়াস প্ররয়ার্ন রেখ়ারন
ি়ারেেরক পূণজ ন়াগমেকত্ব রেওয়া িরব, এবং িেজ়াে়া 1, নয়াযমবচ়াে এবং সিি়া মবধ়ান কে়াে স়ারে স়ারে
ি়ারেে এিন ি়ারব সি়াযি়া কে়া িরব, রেনও ি়াে়া ে়ামেদ্র রেরক িুমি প়ায এবং ইমিব়াচক সম্প্রে়ায
মিরসরব মনরর্রেে মনিজ়াণ কেরি প়ারে । এ সিয, স়াি়াে যগ্রিণক়ােী বযমিরে (রে়ামিঙ্গ়ারেে) িেজ়াে়া
েক্ষ়্া ও ি়ারল়া ে়াক়াে র্নয র্রুেী সিসয়াগুরল়া সন়াি কে়া এবং ি়ারেে সি়াধ়ান কে়া প্ররয়ার্ন।
ি়াই রে়ামিঙ্গ়া িেণ়ােীে়া িেজ়াে়া ব়া িেজ়াে ়ািেণরক রক কীি়ারব রব়ারঝ এবং ি়ারেে িমবষযিরক
সিেজন কে়াে র্নয ি়াে়া ি়ারেেরক মকি়ারব আহ্ব়ান র়্ান়ায ি়া বু রঝ রনয়া অপমেি়ােজ। এই
গরবষণ়াে প্রধ়ান উরদ্দিযগুমল রব়াঝ়াে র্নয রে সকল মবষরযে উপে দৃমি মনবদ্ধ কে়া িরযরে
রসগুরল়া িরল়া—

•
•
•

২০১৭ স়ারলে আরগ মিয়ানি়ারে রে়ামিঙ্গ়ারেে উপে মনেজ়ািরনে অমিজ্ঞি়াে ধেণ
মবরেষণ কে়া িরযরে।
২০১৭ স়ারল মিয়ানি়ারে রে়ামিঙ্গ়ারেে উপে সমিংসি়াে ধেন: ি়ারেে স্থ়ানচুযি িওয়াে
ক়ােণ এবং ি়ারেে স্থ়ান চুযমিে ে়াে়াে বনজন়া রেয়া িরযরে।
মকি়ারব রে়ামিঙ্গ়াে়া ি়ারেে িেজ়াে়া এবং িেজ়াে ়ািেণ এে ধ়ােণ়ার ক ধ়ােণ করে ি়া বযখয়া
কে়া িরযরে।
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এই গরবষণ়া স়ােিরিজ মিগমনটি (Dignity) এে সেল ব়াংল়া মিরসরব ’িেজ়াে়া’ রক মবমবচন়া কে়া িরযরে। প়াি়াপ়ামি
ব়াংল়ারেরিে রপ্রক্ষ়্াপরট িেজ়াে়াে সি়ােজক িব্দ মিরসরব ি়ান-সম্ম়ানরকও মবরবচন়া ও বযবি়াে কে়া িরযরে। অনযমেরক
আফগ়ামনস্ত়ারনে রপ্রক্ষ়্াপরট ’ইজ্জি’ িব্দটিও বযবি়াে কে়া িরযরচ িেজ়াে়ারক রব়াঝ়াে র্নয। উিয রক্ষ্রেই অেজ়াৎ
রে়ামিঙ্গ়া ও আই মি মপ (IDP) রেে রপ্রক্ষ়্াপরট িেজ়াে়ারক রব়াঝ়াে র্নয এই সকল িব্দ ব়াংল়া অনুব়ারেে রক্ষ্রে বযবি়াে
কে়া িরযরে।
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•

রে়ামিঙ্গ়ারেে বিজ ি়ান আেজ-স়াি়ামর্ক অবস্থ়া, রসইস়ারে রে়ামিঙ্গ়ার েে স্থ়ানচুযি িওয়াে
ক়ােরণ ি়ারেে ি়ােীমেক ও ি়ানমসক সু স্থি়াে র্নয সি়ায ি়ািূলক প্রি়াব, রসইস়ারে
কয়ারে ি়ার েে িেজ়াে়া েক্ষ়্াে মবষযটি মবস্ত়ামেি িু রল আন়া িরযরে।

•

ে়াে়া রে়ামিঙ্গ়া িেণ়ােীরেে স়াি়াে য প্রে়ান কে়াে র্নয ক়ার্ কেরেন এবং সেক়ামে
প্রমিমনমধরেে িরধয িেজ়াে়াে ধ়ােণ়া এবং ি়ারেে সি়াযি়া প্রে়ারনে অমিজ্ঞি়া িু রল ধে়া
িরযরে।
মকি়ারব রে়ামিঙ্গ়ারেে িেজ়াে়াে উন্নযন র্টরি প়ারে এবং মকি়ারব রে়ামিঙ্গ়াে ়া
আন্তর্জ়ামিক ি়ানমবক সি়াযি়া সংস্থ়া এবং ব়াংল়ারেি সেক়ারেে প্রমিমনমধরেে পে়ািিজ
অনুে়াযী কক্সব়ার়্ারে রে়ামিঙ্গ়া িেণ়ােী সংকরটে ি়াঝ়ামে রেরক েীর্জরিয়ােী রটকসই
সি়াধ়ান খু াঁরর্ রপরি প়ারে রস মবষরয আরল়াকপ়াি কে়া িরযরে।
এবং মকি়ারব রে়ামিঙ্গ়ারেে র্নয েীর্জরিয়ােী ও রটকসই সি়াধ়ান রেয়া শুরু কে়া ে়ায রস
বয়াপ়ারে ক়ােজকেী ও নীমিগি সু প়ামেি কে়া িরযরে।

•

•

রে়ামিঙ্গ়ারেে ক়ারে িেজ়াে়া মক ি়া এই গরবষণ়াে রকন্দ্রমবন্দু (অধয়ায ২ এে স়ারে অধয়ায ৫ এবং ৬)।
এই গরবষণ়া িূলি রে়ামিঙ্গ়ারেে অিীি ে়াে়া (অধয়ায ২, ৩ এবং ৪), এবং িমবষযরিে আক়াঙ্ক্ষ়া
(অধয়ায ৮), এখন কীি়ারব ি়ারেে সিেজন ও স়াি়ােয কে়া ে়ায (অধয়ায ৫, ৬ এবং ৭) এবং ি়ারেে
েীর্জরিয়ােী উন্নমিে (অধয়ায ৮) র্নয মক কে়া ে়ায ি়া ি়ারেে বয়ারনে ি়াধযরি এই গরবষণ়ায িু রল
ধে়া িরযরে। এই গরবষণ়ায িেজ়াে়াে মবষযটি িেণ়ােী এবং ব়াস্তুচুযমিে মবেযি়ান ধ়ােণ়াে আরল়ারক
আরল়াচন়া কে়া িরযরে রেখ়ান রেরক আিে়া মনরন়াি মবষযগুরল়া সেরকজ র়্ানরি প়ােব—

১। ক্ষ্মিগ্রস্ত সম্প্রে়ারযে িরধয রেরক, ে়াি়ারগ়াষ্ঠী, আইএনমর্ও এবং স়াি়ােয গ্রিনক়ােী ও
সেক়ারেে মবমিন্ন দৃমিিমঙ্গে ি়াধ যরি িেজ়াে়া সেরকজ একটি গিীে এবং সূ ক্ষ্ম দৃমিিমঙ্গ প্রে়ান কে়া;
২। স়াংস্কৃমিক, ি়াষ়াগি, রিৌরগ়ামলক এবং ধিীয মেক ে়া রে়ামিঙ্গ়ারেে িেজ়াে ়া, িূলযরব়াধ ও আেিজ
গঠন করেরে— রসসব মেক মবরবচন়া করে রে়ামিঙ্গ়া িেণ়ােীরেে দৃমিিমঙ্গ রেরক িেজ়াে়াে ধ়ােণ়ার ক
রব়াঝ়াে রচি়া কে়া িরযরে।
৩। মিন্ন মিন্ন মেক মবরবচন়া করে পমেমস্থমি, রপ্রক্ষ়্াপট এবং িেণ়ােীরেে দৃমিিমঙ্গ রেরক
(কক্সব়ার়্ারেে কয়ারে বসব়াসক়ােী ন়ােী-পুরুষ উিরযে) একটি গিীে রব়াঝ়াপড়়ারক িু রল ধে়া:
ি়াঠকিীে়া ে়াে়া স়াি়ােয প্রে়ান এবং মিমবেগুমলরি িেণ়ােীরেে র্ীবন উন্নি কে়াে র্নয প্রমিমেন
ক়ার্ করে ি়ারেে রপ্রক্ষ়্াপট; রি়াস্ট সম্প্রে়ারযে সেসযরেে অমিিি; আন্তর্জ়ামিক সংস্থ়াে উচ্চ
পেস্থ সেসযরেে ধ়ােণ়া; এবং আশ্রয প্রে়ানক়ােী (রি়াস্ট) ে়ারেে স্থ়ানীয এবং র়্ািীয উিয প্রমিমনমধ
ে়াে়া রকৌিলগি অন্তদৃজমি প্রে়ান কেরি প়ারে ি়ারেে িি়ািি িু রল আন়া িরযরে।

প্রেক্ষাপট
নবি িি়াব্দী রেরক রে়ামিঙ্গ়া র্নরগ়াষ্ঠী উত্তে আে়াক়ারনে ি়ারয়া উপদ্বীরপ বসব়াস কেরে, রে
এল়াক়াটি এখন ি়ায়ানি়ারেে ে়াখ ়াইন ে়ার্য ন়ারি পমেমচি (Shahana, Jahangir and Anisuzzaman, 2019;
Ahmed, 2019)। ি়াে়া প্র়ায দ্ব়ােি িি়াব্দী রেরক িুসলি়ান মিরসরব পমেমচি এবং ১৭৮৪ স়ারল ব়ািজ়াে
বৃ িত্তে রবৌদ্ধ ে়ারর্যে ক়ারে পে়ামর্ি িব়াে আগ পেজন্ত ি়াে়া উত্তে আে়াক়ান ি়াসন করেরে (করে
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আসমেরল়া)। ১৮২৬ স়ারল আেক়ান ব়ািজ়া রেরক মবিি িরয ে়ায এবং েখন মিরটন ি়াে মনযন্ত্রণ
ল়াি করে, মকন্তু ১৮০০-এে েিরক মিরটন েখন ব়ামক ব়ািজ়ারক উপমনরবি করে িখন আে়াক়ান
ব়ািজ়াে স়ারে পুনে়ায েুি িয (Ahmed, 2000)। মদ্বিীয মবশ্বেুরদ্ধ েখন রবৌদ্ধে়া র়্াপ়ামনরেে পরক্ষ্ েুদ্ধ
করেমেরল়া িখন িুসমলি রে়ামিঙ্গ়াে ়া মিটিিরেে পরক্ষ্ েুদ্ধ করেমেরলন (Ibrahim, 2016)। মিটিিে়া
রে়ামিঙ্গ়ারেে স্ব়াধীনি়াে প্রমিশ্রুমি মেরলও, ি়াে়া রস প্রমিশ্রুমি ে়ারখমন। ১৯৪৮ স়ারল রে়ামিঙ্গ়াে়া
িৎক়ালীন পূব-জ প়ামকস্ত়ান, এখন ব়াংল়ারেি এে স়ারে রে়াগ রেওয়াে রচি়া করে মকন্তু ি়ারেে এই
প্ররচি়া বযেজ িয ১৯৪৮ স়ারল ব়ািজ়া স্ব়াধীনি়া ল়াি কে়ায। ে়াখ়াইন, রেখ়ারন রে়ামিঙ্গ়াে়া বসব়াস কেি
রসটিরক ব়ািজ়াে একটি অংি মিরসরব রর়্াষণ়া কে়া িরযমেরল়া, ে়া এখন মিয়ানি়ারেে অংি। শুরু
রেরকই িধয ি়ায়ানি়ারে বসব়াসেি রবৌদ্ধ সম্প্রে়ায িরন কেরি়া রে রে়ামিঙ্গ়াে়া মিয়ানি়ারেে রচরয
ব়াংল়ারেরিে প্রমি অমধক অনুগি। রে়ামিঙ্গ়া ি়াষ়া ব়াংল়ার েরিে কক্সব়ার়্াে অঞ্চরল প্রচমলি
উপি়াষ়াে খু ব ক়াে়াক়ামে িব়াে ক়ােরণ এবং ি়াে়া ব়াংল়ারেিীরেে িরি়া রেখরি এবং ি়াে়া
ি়ায়ানি়ারে বসব়াসক়ােী অমধক়াংি ি়ানুষ রেরক রেখরি আল়াে়া িব়াে ক়ােরণ এই অনুিূমি আরে়া
প্রকট িয। এসব ক়ােরণ ি়ার েেরক কখরন়া মিয়ানি়ারেে ন়াগমেক মিরসরব রর়্াষণ়াই কে়া িযমন।
১৯৬২ স়ারল মিয়ানি়ারে স়ািমেক অিুযত্থ়ারনে পেই এই সিসয়া আরে়া রবরড় ে়ায। রস সিয রেরক
মিয়ানি়াে কিৃজ পক্ষ্ ক্রি়াগ ি অস্বীক়াে করে আসরে রে, ১৮২৬ স়ারল মিটিিরেে আগিরনে আগ
পেজন্ত ে়াখ়াইন ে়ারর্যে সরঙ্গ রে়ামিঙ্গ়ার েে রক়ারন়া সেকজ মেরল়া। ি়াে ়া ে়ামব করে রে, রে়ামিঙ্গ়াে ়া
মিয়ানি়ারেে আমে অমধব়াসী নয এবং ি়ারেে ব়াংল়ারেরি মফরে ে়াওয়া উমচি (ঐমিি়ামসকি়ারব
এটি এিন নয)। ১৯৬২ স়াল রেরক মিয়ানি়ারেে স়ািমেক রনি়াে ়া রে়ামিঙ্গ়ারেে ে়াখ়াইরন বসব়ারসে
অমধক়ােরক অস্বীক়াে করে এবং ি়ারেে মপমেরয পড়়া র়্াম ি মিরসরব মচমিি করে এই িুল িেয
প্রচ়াে করে আসরে। দুিজ ়াগযবিি, ি়ায়ানি়ারেে ে়ার্ননমিক েরলে অমধক়াংি রবৌদ্ধই এখন এরক
সিয বরল মবশ্ব়াস করে (Ibrahim, 2016)। ১৯৬২ স়াল রেরক রে়ামিঙ্গ়ারেে পমেচযপে বিন কেরি ব়াধ য
কে়া িয ে়া ি়ারেে ি়ায়ানি়ারেে ন়াগমেক মিস়ারব মচমিি করে ন়া এবং ১৯৮২ স়ারল ি়ারেে এই
ক়ািজগুমল পমেবিজ ন করে ি়ারেে 'অনবধ' অমিব়াসী মিস়ারব মচমিি কে়া িয। রসই সিরয, আইরনে
ি়াধযরি ি়ারেেরক সিস্ত ন়াগমেক অমধক়াে রেরক বমঞ্চি কে়া িয ে়ারি ি়ারেে চল়ারফে়াে
স্ব়াধীনি়া, মিক্ষ়্া, কিজসংস্থ়ান মবব়াি এবং র্ন্ম মনবন্ধন, স্ব়াস্থযরসব়া, রি়াট রেব়াে অমধক়াে এবং ধিজ
চচজ়াে সকল মবষযই হুিকীে িুরখ পরড়।

রে়ামিঙ্গ়ারেে ন়াগমেকরত্বে অমধক়াে এবং রিৌমলক স্ব়াধীনি়া ি়াে ়ারন়াে স়ারে স়ারে ি়াে়া ক্রি়াগ ি
মিয়ানি়ারেে স়ািমেক ব়াম িনী ও পুমলরিে সমিংসি়াে মিক়াে িয। ১৯৬৬ এবং ১৯৮৮ স়ারলে
িরধয, স়ািমেক ব়ামিনীে অমিসংরে়াগ, সেমত্ত ধ্বংস ও েখল, ধষজণ; মনেজ়ািন; রে়ামিঙ্গ়ািিয়া সি
অনয়ানয সকল ধেরনে সমিংসি়াে ক়ােরণ লক্ষ্ লক্ষ্ রে়ামিঙ্গ়া ব়াংল়ারেি, ি়ােি, ে়াইলয়ান্ড এবং
ি়ালরযমিয়াসি প্রমিরবিী রেিগুমলরি প়ামলরয রেরি ব়াধয িয (Ullah, 2016)। ১৯৯১-৯২, ১৯৯২,
২০১২, ২০১৬ এবং স়াম্প্রমিক ২০১৭ স়ারলে আগস্ট ি়ারসও একই ধেরনে সমিংস র্টন়াে
পুনে়াবৃমত্ত র্রট (Ibrahim, 2016; Wade, 2017; Ullah, 2011)। এ ধেরনে ে়ােীয সমিংসি়াে স়ারে, ে়াখ়াইরনে
রবৌদ্ধ র্নরগ়াষ্ঠীে দ্ব়াে়া রে়াম িঙ্গ়ারেে প্রমি সমিংসি়া বৃ মদ্ধ প়ায। স্ব়াধীনি়াে আরগ রবৌদ্ধ এবং
রে়ামিঙ্গ়াে়া প়ােস্পমেক মনিজ েিীলি়ায পেস্পরেে স়ারে েুমিসঙ্গিি়ারব ি়ামন্তপূণজি়ারব বসব়াস
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কেি। এই ি়ামন্তপূণজ পমেমস্থমি মদ্বিীয মবশ্বেুরদ্ধে মবমিন্ন রগ়াষ্ঠীে প্রমি আনুগরিযে পরে
অস্বমস্তকেি়ারব মবেযি়ান ে়াকরলও ি়ারেে সেকজ এে পেও সিুন্নি ে়াখ়াে প্রমক্রয়া চলি়ান মেরল়া।
১৯৬২ স়ারল রস অবস্থ়াে অবনমি িরি শুরু করে, রে়ামিঙ্গ়ার েে ক়ারে িস্ত়ান্তেকৃি মকেু র্মি এবং
স্থ়াবে সেে (মবরিষি গব়ামে পশু) রবৌদ্ধে়া েখল কে়া শুরু করে এবং রবৌদ্ধে়া রে়ামিঙ্গ়ারেে ি়ারেে
রেরক মনচু র়্ামি মিস়ারব রেখ়া শুরু করে, ে়াে ি়াধযরি ২০১২ রেরক রে়ামিঙ্গ়ারেে সব মকেু রেরক
মবচুযি করে ে়াখ়াে প্রমক্রয়া শুরু িয ও ে়াখ়াইরন বসব়াসক়ােী স্থ়ানীয রবৌদ্ধে়া রে়াম িঙ্গ়ারেে প্রমি
ক্রি়াগ্রি আরে়া মিংস্র িরয ওরঠ। ১৯৬২ স়াল রেরক পুরে়া সিয র্ু রড় রে়ামিঙ্গ়াে়া সমিংসি়া, ধষজণ,
চুমে, সেমত্ত ধ্বংস, র্মি অপস়ােণ এবং স্থ়ানীয রবৌদ্ধ ে়াে়া িগ মিরসরবও পমেমচি, ি়ারেে ি়ারি
ন়ান়া েকি ি়ামিলয ও অপি়ারনে মিক়াে িয।

২০১৭ স়ারল রে়ামিঙ্গ়ারেে উপে চলি়ান সমিংসি়া বয়াপ ক ি়ারে বৃ মদ্ধ প়ায। অল্প সংখযক রে়ামিঙ্গ়াে
মবরদ্র়ািী কিজক়ারেে ফরল মিয়ানি়াে ব়ামিনী ২০১৭ স়ারলে আগস্ট ি়ারস বয়াপকি়ারব ি়ারেে
েিন পীড়ন শুরু করে। এই সিরয ি়াে়া একটি মিয়ারেন্স অপ়ারেিন পমেচ়ালন়া করে গ্র়ারিে পে
গ্র়াি জ্ব়ামলরয রেয এবং অরনক ি়ানুষরক িিয়া ও ধষজণ করে। ি়াে ়া রে়ামিঙ্গ়ারেে ব়াংল়ারেরি
প়ামলরয রেরি ব়াধয করে ও রসটি মনমিি কে়াে র্নয ি়ারেে সীি়ান্ত পেজন্ত ধ়াওয়া করে রেন
রে়ামিঙ্গ়াে়া ি়ারেে রেরিে সীি়ান্ত অমিক্রি করে। ে়াখ ়াইরন বসব়াসক়ােী স্থ়ানীয রবৌদ্ধরেে
অরনরকই এই ি়ািল়ায রে়াগ রেয। এই র্টন়াগুমলরক একটি চলি়ান গণিিয়া (Journey & Kawli, 2014)
ব়া র়্ামিগি মনিূজল (Ethnic cleansing) মিরসরব মবরবচন়া কে়া িয (Bearer and Kamrul Zaman, 2017) ।
গবেষণা পদ্ধতি
রে়ামিঙ্গ়ারেে র্ীবরনে অমিজ্ঞি়া এবং গরল্পে সকল পমেসে মনমিি কে়াে র্নয, রে়ামিঙ্গ়া
িেণ়ােীরেে (কক্সব়ার়্াে কয়ারে পুরুষ ও িমিল়া), ি়ানমবক প্রমিষ্ঠ়ারনে কিী এবং ঊধ্বজিন
রপি়ার্ীবীরেে (ি়ানমবক ও ে়ার্ননমিক) উপলমি এবং অমিজ্ঞি়াে উপে মিমত্ত করে গরবষণ়াে
নিুন়া মনবজ়াচন কে়া িরযরে। এই গরবষণ়ায একটি মিশ্র পদ্ধমি অবলম্বন কে়া িরযরে ে়াে িরধয
েরযরে—
•

এ গরবষণ়ায দুটি র্মেপ পমেচ়ালন়া কে়া িয (একটি রে়ামিঙ্গ়া িেণ়ােীরেে স়ারে এবং
অনযটি ি়ানমবক সংগঠরনে সম্মু খস়ামেরি কিজেি কিীরেে সেসযরেে স়ারে)। এে
ি়াধযরি প্র়ােমিকি়ারব স্থ়ানচুযমি সেমকজ ি মবষযগুমলে পমেি়াণগি মবরেষণ কে়া
িরযরে। এরি করে সমিংসি়াে অমিজ্ঞি়া, িেজ ়াে়া ি়াে়ারন়া এবং মিমবরে িেণ়ােী
মিরসরব বসব়ারসে অমিজ্ঞি়াগুরল়া রব়াঝ ়া সির্িে িরযরে।

•

আধ়া ক়াঠ ়ারি়াগি/ রসমি-স্ট্র়াকচ়ািজ স়াক্ষ়্াৎ ক়াে রনয়া িরযরে (রে়ামিঙ্গ়া িেণ়ােী,
সম্মু খস়ামেে কিী, রপি়ার্ীবী, নীমিমনধজ়ােক, এনমর্ও, আইএনমর্ও এবং ব়াংল়ার েি
সেক়ারেে প্রমিমনমধরেে স়ারে) ে়া ি়ারেে স্থ়ানচুযি িওয়াে ক়ােণ, ি়ারেে
ব়াংল়ারেরি ে়াে়া, রে়ামিঙ্গ়ারেে র্নয িেজ়াে ়াে অেজ অনুসন্ধ়ান কে়া, ি়ারেে
িেজ়াে়াি়ানী, পমেবিজ ন/ অমিরে়ার্ন এবং বযমিক ও েলীয সিনিীলি়া এবং প্রমিটি
েল ি়াঝ়ামে রেরক েীর্জরিয়ােী সি়াধ ়ানরক রেখ়াে প্রমক্রয়া সেরকজ আি়ারেে
র়্ানরি সি়াযি়া করে।
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•
•

নয়ারেটিি ব়া গল্প বল়াে ি়াধযরি অসংগঠিি স়াক্ষ়্াৎক়াে ে়া রে়াম িঙ্গ়া দৃমিরক়াণ
রেরক পুরে়া মবষযটিরক গিীেি়ারব বু ঝরি স়াি়ােয করে।
মবমিন্ন এল়াক়া রেরক মনবজ়ামচি রে়ামিঙ্গ়া িেণ়ােীরেে (পুরুষ এবং ন়ােী) স়ারে েলীয
আরল়াচন়া কে়া িরযরে, ে়া মবমিন্ন স়াক্ষ্ ়াৎক়াে এে উপে মিমত্ত করে পমেচ়ামলি।
এে়াড়়াও, আশ্রয প্রে়ানক়ােী সম্প্রে়ারযে (ন়ােী ও পুরুষ উিরযে) মবপুল সংখযক
প্রমিমনমধ মনরয একটি রফ়াক়াস গ্রুপ/ েলীয আরল়াচন়া কে়া িরযরে ে়াে ি়াধ যরি
ি়াে়া প্র়ায এক মিমলযন রে়াম িঙ্গ়া িেণ়ােীরেে সি়ায ি়াে ি়াি ব়ামড়রয রেয়াে সিরয
ি়ারেে র্ীবনে়াপরনে অমিজ্ঞি়াে মববেণ প্রক়াি করে।

•

রে়ামিঙ্গ়া িেণ়ােী অংিগ্রিণক়ােী এবং ি়াঠ কিী সেসযরেে (ি়ানমবক সংগঠরনে
সম্মু খস়ামেরি ক়ার্ কে়া) কয়ারেে িরধয মনমেজ ি এল়াক়া রেরক উরদ্দিযিূলকি়ারব
মনবজ়ামচি কে়া িরযমেরল়া, ে়ার ি িেণ়ােী সম্প্রে়ারযে মবমিন্ন দৃমিিমঙ্গ সেরকজ ধ়ােণ়া
প়াওয়া মনমিি িয। এে ি়াধযরি এটি মনমিি কে়া িরযরে রে প্র়াপ্ত িেয রে়াম িঙ্গ়া
সম্প্রে়ারযে একটি মবস্তৃি মবমিন্ন ধেন রেরক রনয়া িরযরে। আপ়াি দৃমিরি
রে়ামিঙ্গ়া মিমবেটি একটি একক ইউমনট বরল িরন িরলও, মবমিন্ন স্থ়ারনে িরধয
প়ােজকয েরযরে, ি়াই মিমবরেে মবমিন্ন অংি রেরক িেয সংগ্রি করে রসই
প়ােজকযগুমল নমেিুি কে়া গুরুত্বপূণজ মেরল়া। ঊধ্বজিন কিীরেে স়াক্ষ্ ়াৎক়ােগুমলও
উরদ্দিযিূলক মেরল়া, রেনও ি়াে়া পমেমস্থমি এবং নীমি ব়া রকৌিলগি দৃমিরক়াণ
রেরক রেরক়ান সম্ভ়াবয সি়াধ়ান সেরকজ ি়ারেে গিীে দৃমিিমঙ্গ প্রে়ান কেরি
প়ারে। র্মেপ ব়া স়াক্ষ্ ়াৎক়ারে অংিগ্রিরণে মবষরয সম্মি িওয়াে আরগ সিস্ত
অংিগ্রিণক়ােীরেে একটি মবস্ত়ামেি িেয প্রে়ান কে়া িরযমেরল়া (রে়ামিঙ্গ়ারেে
রক্ষ্রে রিৌমখক, অনযে়ায মলমখি) ে়াে ি়াধযরি ি়াে ়া রেন সম্মমি মেরি সক্ষ্ি িয
(অসম্মমি ব়া স়াক্ষ়্াৎক়াে মেরি অস্বীক়াে কেরি প়ারে)।

•

রে়ামিঙ্গ়া উত্তেে়াি়ারেে রক্ষ্রে গরবষণ়াে মবষরয ি়ার েে স়ারে আরল়াচন়া কে়া
িরযমেরল়া এবং রসটি ি়ারেে বয়াখয়া কে়া িরযমেরল়া, িখন ি়াে়া স়াক্ষ়্াৎ ক়াে মেরি
চ়ায মকন়া ি়া মবরবচন়া কে়াে র্নয সিযও রেওয়া িরযমেরল়া ে়ারি পেবিীরি
ি়ারেে সম্মমিে ি়াধযরি িেয সংগ্রি কে়া িয।

•

রে়ামিঙ্গ়া িেণ়ােীরেে স়ারে সিস্ত িেয ি়ারেে মনর্স্ব ি়াষ়ায সংগ্রি কে়া িয (ে়াে
স়ারে ব়াংল়া ি়াষ়াে চট্টগ্র়ারিে উপি়াষ়াে অরনকট়া স়াদৃিয েরযরে) ে়া রে়াি়াষীরেে
স়াি়ারেয পমেচ়ামলি িরযরে। িূল গরবষক ব়াংল়া ি়াষ়ায কে়া বলরিন এবং
চট্টগ্র়ারিে স্থ়ানীয কক্সব়ার়্াে উপি়াষ়াে উপেও ি়াে েখল মেরল়া ে়া রে়ামিঙ্গ়ার েে
ি়াষ়াে ক়াে়াক়ামে, মকন্তু আিে়া রে়ামিঙ্গ়ারেে পুরে়াপুমে সম্ম়ান কেরি রচরযমেল়াি
আে এে র্নয আিে়া রে়াি়াষীরেে বযবি়ারেে ি়াধযরি সবজে়া ি়ারেে মনর্স্ব ি়াষ়া
বযবি়াে কমে। সম্মু খস়ামেে কিীরেে এবং নীমি মনধজ়ােক ি়ানমবক কিজকিজ ়া এবং
সেক়ােী প্রমিমনমধরেে উপে র্মেপ এবং সকল স়াক্ষ়্াৎ ক়াে ইংরেমর্রি পমেচ়ামলি
িরযমেরল়া। র্মেরপ রে়ামিঙ্গ়া িেণ়ােীরেে রকন ব়াস্তুচুযি কে়া িরযরে, ি়াে়া কী
ধেরনে সি়ায ি়া রপরি প়ারে, ি়ারেে ক়ারে স়াি়ারেযে িূলয়াযন এবং এটি কীি়ারব
মবিেণ কে়া িরযরে, ি়ারেে িরধয িেজ়াে়াে ধ়ােণ়া এবং সম্ম়ানর্নক এবং একটি
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রটকসই িমবষযরিে র্নয রে়ামিঙ্গ়ারেে িেজ়াে়া ও আি়া েক্ষ়্া কে়া িরযমেরল়া মকন়া
রস মবষরয বন্ধ এবং উন্মুি উিয প্রশ্নই অন্তিু জ ি মেরল়া। আধ়া-ক়াঠ়ারি়াগি/ রসমিস্ট্র়াকচ়াে়াল স়াক্ষ়্াৎ ক়াে এবং েলীয আরল়াচন়া/ রফ়াক়াস গ্রুপগুমল সমিংসি়াে
গিীে এবং আেও সূ ক্ষ্ম রব়াঝ়াবুমঝে সু মবধ়ারেজ পমেচ়ামলি িরযমেরল়া। এে ি়াধ যরি
ি়ারেে িরধয িেজ়াে ়াে ধ়ােণ়া এবং মকি়ারব রে়ামিঙ্গ়া র্নগরণে িেজ়াে়ারক সম্ম়ামনি
কে়া িরযরে ব়া ি়াে়া ি়ারেে িেজ়াে ়াি়ানী িরযরে, রি়াক়ারবল়া কে়াে রকৌিল, রিৌমলক
পমেরষব়া, র্রুমে পমেরষব়া এবং রটকসই সি়াধ়ান মবষরয মবস্ত়ামেি আরল়াচন়া কে়া
িরযরে। সিস্ত স়াক্ষ়্াৎক়ােগুমল স়াবধ়ানি়াে স়ারে িূল ি়াষ়ায রলখ়া িরযমেরল়া,
রে়ামিঙ্গ়া ি়াষ়ায রসগুমল প্রেরি আনুষ্ঠ়ামনক ব়াংল়ায এবং ি়ােপরে ইংরেমর্রি
অনুব়াে কে়া িরযরে। অনুব়ারেে পেজ়ারয, স্থ়ানীয রপি়াে়াে অনুব়াে করেে মনরয়াগ
কে়া িরযরে রেখ়ারন কে়াে রিৌমখক এবং অ-রিৌমখক উিয প্রসঙ্গ- ি়াষ়া এবং
বিৃি়াে কণ্ঠস্বেসি- সঠিকি়ারব অনুব়াে কে়া িরযরে ে়ারি অনুব ়ােটি অরেজে
িরধয সূ ক্ষ্মি়া ধ়ােণ করে। র্মেপগুমল SPSS / এস মপ এস এস বযবি়াে করে মবরেষণ
কে়া িরযরে, গুণগি স়াক্ষ়্াত্ক়াে, গল্প বল়া এবং েলীয আরল়াচন়া Nvivo/ এনমিরি়া
এে ি়াধযরি মবষযমিমত্তকি়ারব মবরেষণ করে বয়াখয়া কে়া িরযরে।

গবেষণার েধান ফলাফল
মিয়ানি়াে রেরক ব়াংল়ারেরি আস়া রে়ামিঙ্গ়া িেণ়ােীরেে অমিজ্ঞি়া মবরবচন়া করে, এই গরবষণ়া
ি়ারেে স্থ়ানচুযমি ও অমিজ্ঞি়া সেরকজ পমেষ্ক়াে ধ়ােণ়া রেয; সমিংসি়া, সংর়্াি এবং র্রুমে
অবস্থ়াে প্রমি সম্প্রে়ারযে মস্থমিস্থ়াপকি়া বৃ মদ্ধ এবং টিমকরয ে়াখ়াে র্নয প্ররয়ার্নীয জ্ঞ়ান বিমে
করে, িধযি রিয়ারে স্ব়াস্থযকে এবং মনে়াপে র্ীবনে়াে়াে পে প্রেিজরনে র্নয বযবি়ামেক সি়াধ়ান
অরেষণ করে; েীর্জরিয়ােী সি়াধ়ানগুমল অরেষণ কে়া এবং রসগুমল সেবে়াি কেরি এবং ি়ারেে
িমবষযি স্থ়ানচুযমি এবং স্থ়ান়ান্তেরে়াধ কে়াে র্নয কী কী প্ররয়ার্ন িরি প়ারে রসগুরল়া খু াঁরর্ রবে
করে। এই গরবষণ়ায বল়া িরযরে, েীর্জস্থ়াযী এবং অেজপূণজ রটকসই উন্নযন অবিযই রে়ামিঙ্গ়ার েে
প্ররয়ার্নীয দৃমিিমঙ্গ রেরক গিীে রব়াঝ়াপড়়া বিমে কেরব, ি়ারেে 'ি়ারল়া' র্ীবন ও িমবষযরিে
ধ়ােণ়াে প্রমি সম্ম়ান প্রেিজন কেরব। ি়ার েে ি়ােীমেক চ়াম িে়া এবং বযমিে মনর্স্বি়াে িূলয়াযরনে
করে ি়ারেে স্বীকৃমি এবং মবমনরয়ারগে ি়াধযরি সিৃ দ্ধ িওয়াে এবং পূণজ সম্ভ়াবন়া অর্জরনে সরবজ়াত্তি
সু রে়াগ রে়ামিঙ্গ়ারেে েরযরে। রসই প্ররচি়ায, এই গরবষণ়াটি এখন ব়াংল়ারেরি বসব়াসেি ব়াস্তু চুযি
রে়ামিঙ্গ়ারেে ে়ামপি অমিজ্ঞি়াে উপে মিমত্ত করে কে়া িরযরে, ে়াে়া মবমিন্নি়ারব িেজ়াে়াে ধ়ােন়াযণ
করে। মবরিষ করে মনরন়াি মবষয়াবলীে রক্ষ্রে:

•

মনে়াপত্ত়া এবং সু েক্ষ়্া;

•

রে়ামিঙ্গ়া এবং মিয়ানি়ারেে ন়াগমেক মিরসরব ি়ারেে পমেমচমি ও সকল রিৌমলক
অমধক়াে;

•

ধিজ, ইসল়ািী িূলযরব়ারধে প্রমি শ্রদ্ধ়া এবং ি়ারেে ধরিজে প্রমি মনর্স্ব পেন্দ;
6

•

প্রমিক্ষ্ণ এবং পুন: প্রমিক্ষ্ণসি জ্ঞ়ান ও মিক্ষ়্াে (ধিীয মিক্ষ়্া) িূমিক়া

•

সেে এবং স্বমনিজ েি়া, পুরুষ এবং িমিল়ারেে কিজসংস্থ়ারনে সু রে়াগ;

•

সংিমি এবং প়ােস্পমেক শ্রদ্ধ়া এবং সি়ানুিূমি;

•

ি়ারেে রিৌমলক চ়ামিে়াে প্রমি ি়ারেে প্ররবি়ামধক়াে (রেিন খ়ােয, র্ল এবং আশ্রয);

•

চল়ারফে়াে স্ব়াধীনি়া

এই গরবষণ়ায রেখ়া রগরে রে একটি পমেকমল্পি আক্রিরণে ফরল রে়ামিঙ্গ়া িেণ়ােীরেে
রেিিয়ারগে ি়াধযরি ব়াস্তুচুযি কে়া িরযরে এবং ি়ারেে ব়াংল়ারেরি প়ামলরয ে়াওয়াে মবষযটি
মনমিি কে়া িরযরে। আন্তর্জ়ামিক সম্প্রে়ায এবং মিক্ষ়্ামবেে়া রে সমিংস আক্রিণরক র়্ামিগি
মনিূজরলে প্ররচি়া বরল অমিমিি করেরেন ি়া মেরল়া কিপরক্ষ্ ৫০ বেরেে বর্জনিূলক নীমি, ববষিয
এবং সমিংসি়াে পমেণমি। রে়ামিঙ্গ়া পুরুষ, িমিল়া এবং মিশুে়া, ব়াস্তুচুযি িওয়াে আরগ অেব়া
চল়াক়ালীন সিরয ি়াে়াত্মক সমিংসি়া এবং িিজ়ামন্তক র্টন়াে সম্মু খীন িরযরে, ি়াে়া আব়াে
আক্রিরণে িরয, ক়াে়াগ়ারে বমন্দ ব়া মিয়ানি়ারেে অিযন্তেীণ কয়ারে স্থ়ান চুযি রগ়াষ্ঠী মিরসরব
ে়াক়াে িরয, ি়ায়ানি়ারেে ে়াখ়াইরন মফরে রেরি প়ােরে ন়া। ইরি়ািরধযই চ়াে বেে ধরে িেণ়ােী
মিরসরব বসব়াস কেরে, েমেও ব়াংল়ারেি সেক়াে কিৃজ ক ি়াে়া আনুষ্ঠ়ামনকি়ারব িেণ়ােী মিরসরব
স্বীকৃি নয, এবং আগ়ািী বহু বেে ধরে ি়ার েে এি়ারব ে়াকরি িরি প়ারে বরল আিঙ্ক়া মনরয
বসব়াস কেরে। প্রকৃিপরক্ষ্, ১৯৯১-৯২ রি প়ামলরয আস়া মকেু রে়ামিঙ্গ়া আে ি়ারেে মনর্ রেরি
মফরে রেরি প়ারেমন এবং এখনও ব়াংল়ারেরি িেণ়ােী মিরসরব বসব়াস কেরে। ির়্াে মবষয িল,
েখন অরনক রে়ামিঙ্গ়া চূড়়ান্ত আক্রিরণে আরগই ি়ারেে িেজ়াে়া ি়াে়ায, অনযে়া বমিষ্কৃি, ববষিয,
সমিংসি়া এবং ে়ামেরদ্রযে মিক়াে িব়াে পেও রিৌমলক িেজ়াে়া েক্ষ়্া কেরি রপরেমেরল়া। িেজ়াে়াে
ধ়ােণ়ারক প্র়াযি:ই একটি র়্ামিগি ব়া স়াি়াম র্ক িেজ়াে ়াে একটি উপ়াে ়ান মিরসরব রেখ়া িয (Kateb,
2011)। ি়ারেে চূড়়ান্ত মনবজ়াসরন, প্র়ায সকরলই ি়ারেে িেজ়াে ়াি়ানীে মবষযটি অনুিব করেরে, ি়ারেে
িেজ়াে়াে ধ়ােণ়াে একি়াে স্থ়াযী ববমিিয ে়া ি়াে ়া র়্ামিগি ব়া স়াি়ামর্ক সম্ম়ান বরল িরন করে
রকবলি়াে ি়াই ি়াে়া েক্ষ়্া কেরি রপরেমেরল়া ে়া ি়াে়া এরক অপরেে র্নয মবমিন্ন সিয
রেমখরযমেরল়া (রেিন ইজ্জি কে়া, অনযরক সম্ম়ান কে়া)।

এই গরবষণ়াে ফল়াফল রেরক আিে়া রেখরি প়াই রে, রে়ামিঙ্গ়া িেণ়ােীে়া ি়ারেে রিৌমলক ও
বেনমন্দন চ়ামিে়াে র্নয সেূ ণজি়ারব ি়ানমবক সি়াযি়াে উপে মনিজ ে করে এবং ি়ারেে র্ীবন
েক্ষ়্াে প়াি়াপ়ামি ি়ারেে িেজ়াে়াে র্নয উন্নি আশ্রয এবং রটকসই আব়াসরনে প্ররয়ার্নীযি়া
অনুিব করে। উপেন্তু, এট়াও স্পি রে, রে়ামিঙ্গ়া িেণ়ােীে়া গি ৪ বেে ধরে মিক্ষ়্াে িরি়া রিৌমলক
পমেরষব়া এবং মবমিন্নেকি খ়ােয সি়াযি়া প়াওয়াে র্নয সংগ্র়াি কেরে। িমিল়াে ়া ি়ারেে ব়ামড়রি
রগ়াপনীযি়াে অি়াব রব়াধ কেরে এবং পুরুষরেে স়ারে লয়াট্রিন এবং রধ়ায়া-রি়াে়াে সু মবধ়াগুমলে
রেৌে বযবি়ারেে ক়ােরণ িেজ়াে়াি়ামনে িুরখ়ািুমখ িরি। রে়ামিঙ্গ়ারেে র্নয আয-সৃ মিে সু রে়াগ
এিমনরিই কি এবং ২০১৯ স়ারল ব়াংল়ারেি সেক়াে রে়ামিঙ্গ়া িেণ়ােীরেে ক়ারর্ে র্নয রে়াট রে়াট
অেজ প্রে়ান বন্ধ করে রেয। ি়ার েে র্নয রটকসই কিজসংস্থ়ারনে সু রে়াগ রনই। ন়ােীরেে িরধয ে়াে ়া
সরবি়াে র্রেে ব়াইরে রপি়াগি ক়ার্ খু াঁরর্ রপরযরেন ি়ারেে র্নয এটি মবরিষি়ারব কঠিন মেরল়া।
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ি়াে়া এনমর্ওে র্নয ক়ার্ করেরেন এবং বু ঝরি প়ােরেন রে এই কিজসংস্থ়ারনে ি়াধযরি ি়ারেে
িেজ়াে়া এবং আত্ম-িূলয বৃ মদ্ধ রপরযরে। এট়া গুরুত্বপূণজ রে, ি়ারেে িেজ়াে়াপূণজ র্ীবরনে র্নয ক়ারর্ে
প্ররয়ার্নরক রক়ানি়ারবই এই সংকরটে রে রক়ারন়া ি়াধযি রেরক েীর্জরিয়ােী সি়াধ়ারনে রক্ষ্রে
রেনও িুরল ন়া ে়াওয়া িয। েমেও রে়ামিঙ্গ়াে়া মিয়ানি়াে এে স়ািমেক ব়ামিনীে আক্রিণ রেরক এখন
মনে়াপে এবং কয়ারে বসব়াস করে অরনক রবমি মনে়াপে রব়াধ কেরে, এেপেও মকেু ি়ানুষ মবরিষ
করে ন়ােী এবং মিশুে়া এখনও রেৌন সমিংসি়া এবং অপিেরণে মিক়াে িরি এবং রর়্ােপূবজক
ক়ার্ কেরি ব়াধয িরি ব়া রেৌন মনেজ়ািরনে মিক়াে িরি। কয়ারে বসব়াসক়ােী রে়ামিঙ্গ়া িেণ়ােীে়া
ি়ারেে সন্ত়ানরেে (রিরয ও রেরলরেে) মিক্ষ়্াে অি়াব এবং ি়ারেে স্বমনিজ ে িব়াে র্নয চ়াকমেে
সু রে়ারগে অি়াব মনরযও খু ব উমদ্বি। ব়াংল়ারেি সেক়াে এবং ি়ানমবক সি়ায ি়া সংস্থ়াগুরল়া রে়াম িঙ্গ়া
িেণ়ােীরেে র্নয অরনক মকেু কেরে, িরব ি়ানমবক সি়াযি়া প্রে়ারনে রক্ষ্রে এখরন়া মবমিন্ন
চয়ারলঞ্জ েরয রগরে, ে়াে িরধয েরযরে:
সীমিি ব়ারর্ট মনরয ক়ার্ কে়া এবং এিন আিঙ্ক়া েরযরে রে এই সংকট েমে েীর্জমেন ধরে চলরি
ে়ারক িরব অেজ বে়াদ্দ আরে়া হ্র়াস রপরি প়ারে; ে়ারেে সবরচরয রবমি প্ররয়ার্ন ি়ারেে মচমিি কে়া
এবং িেজ়াে়াপূণজ র্ীবরনে র্নয ি়ারেে ঠিক কী প্ররয়ার্ন ি়া িূলয়াযন কে়া; স়াংস্কৃমিক প্রিয়াি়া
মিরসরব স়াি়ােয মনমিি কে়া; মিক্ষ়্াগি বযবস্থ়াে অি়াব; কিজসংস্থ়ারনে সু রে়ারগে অি়াব;
অল্প ব়া স্বল্পরিয়ােী মবধ়ারনে স়ারে েীর্জরিয়ােী রকৌিলগি পমেকল্পন়াে উপে িরন়ারে়াগ রেওয়া
(আেও রবমি স্থ়াযী ব়াসস্থ়ান ব়া নিু ন কিজসংস্থ়ারনে পমেকল্পন়া কে়াে িরি়া িধযরিয়ােী সি়াধ়ান
রখ়াাঁর়্াে মেরক একটু িরন়ারে়াগ রেওয়া, ে়ারি রে়ামিঙ্গ়াে়া মনরর্রেে টিমকরয ে়াখরি প়ারে)। এটি
রে়ামিঙ্গ়ারেে চেি ে়ামেরদ্রযে িরধয রফরল রেয ে়া ি়ার েে আত্নমনিজ েিীল িরি একটি ব়াাঁধ়া মিরসরব
ক়ার্ করে।
সংকরটে েীর্জরিয়ােী সি়াধ ়ারনে আরল়াচন়ায িরন়ারে়ারগে অি়াব, মিয়ানি়ারেে পূণজ ন়াগমেক
মিরসরব ে়াখ়াইরন ি়ারেে প্রিয়াবিজ ন মনরয েে়ােি িধযস্থি়াে র্নয খু বই স়াি়ানয ক়ার্ কে়া িরি
বরল িরন কে়া িরি।
এই গরবষণ়াে ি়াধযরি ি়ানুরষে র্ীবরন ইমিব়াচক পমেবিজ ন আন়াে রচি়া কে়া িরযরে রেন ি়াে়া
মনে়াপে ও ি়ামন্তপূণজ র্ীবনে়াপন কেরি প়ারে রেখ়ারন ি়ারেে িেজ়াে়াে স়ারে নয়াযমবচ়াে এবং
সিি়াে মিমত্তরি রেখ়া িয এবং রসই র্নয সেক়াে এবং ি়ানমবক কিীে়া রেন রে়ামিঙ্গ়ার েে িেজ়াে়া
েক্ষ়্া কেরি প়ারে এিন মকেু সু প়ামেি কে়া িয। স্বল্পরিয়ােী পমেকল্পন়ারিও ি়ারেে র্নয এই
ধেরনে সি়ায ি়াে মবধ়ান ে়াখ়া ে়ায—
•

প্ররয়ার্নীযি়াে মিমত্তরি সি়াযি়া প্রে়ান মনমিি কে়া;

•

স়াি়াে য প্রে়ান কে়াে সিয সবসিয রে়ামিঙ্গ়ারেে িেজ়াে়াে মবষয, সংস্কৃমি এবং ধিজরক
মবরবচন়া কে়া;

•

মিশুরেে মিক্ষ়্া মনমিি কে়া এবং ি়ান সম্মি মিক্ষ়্াে বযবস্থ়া কে়া রেন ি়াে়া ি়ারেে
সম্ভ়াবন়ায রপৌাঁে ়ারন়া এবং িমবষযরিে সু রে়াগ রেরক মনর্ সিৃ মদ্ধ মনমিি কেরি প়ারে;

•

প্র়াপ্তবযস্করেে (পুরুষ এবং িমিল়া) কিজসংস্থ়ারনে র্নয প্রমিক্ষ্ণ/পুনে়ায প্রমিক্ষ্ণ এে
বযবস্থ়া কে়া রেন ি়ারেে স্বযংসেূ ণজ িমবষযি মনমিি কে়া ে়ায;
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•

•

•

রে়ামিঙ্গ়াে়া ি়ারেে সেরকজ এবং ি়ারেে িেজ়াে়া বর়্ায ে়াখ ়াে অেব়া ি়ারেে উন্নমিে
র্নয ে়া ে়া কেনীয রস মবষরয মসদ্ধ়ান্ত মনরি প়ারে এবং রস সব মবষরয সি়াযি়া প্রে়ান
কে়া
ে়াই রি়াক, সম্ভবি গরবষণ়াে সবরচরয গুরুত্বপূণজ মেকগুমল িরল়া, িধযি রেরক
েীর্জরিয়ােী সি়াধ়ান সেমকজ ি মবষয়াবলী (অধয়ায ৮ রেখু ন)। রে়ামিঙ্গ়ারেে র্নয ি়ারেে
িেজ়াে়া েক্ষ়্া একটি সমিযক়াে ে়াবী এবং এে সু েক্ষ়্াে প্ররয়ার্ন েরযরে। এটি বহুি়ামেক
ে়া ি়ারেে ধিজ, সংস্কৃমি এবং র্ীবনে়াপরনে অমিজ্ঞি়াে উপে মিমত্ত করে গরড় উরঠ।
িেজ়াে়া মবষযক আরল়াচন়ায, রে়ামিঙ্গ়াে ়া ি়ানমবক সি়ায ি়া সংস্থ়াগুরল়াে কিজচ়ােী এবং
সেক়ােী প্রমিমনমধরেে স়ারে সম্মি িন রে িেজ়াে়াে মবযযটিরক আশ্রয, খ়াে য এবং প়ামনে
িরি়া রিৌমলক চ়ামিে়াে িি করেই রেখরি িরব এবং একটি অমধক়াে মিরসরব অন্তিু জ ি
কেরি িরব।
রে়ামিঙ্গ়ারেে িেজ়াে ়া সেরকজ আেও সূ ক্ষ্ম এবং র্টিল ধ়ােণ়া মেরল়া (১ নং রটমবল রেখু ন)
ে়া প্র়াযই অনয়ান য মবষযগুমলে মেরক ইমঙ্গি করে, মবরিষ করে ে়াখ়াইরন ি়ারেে ব়ামড়র্ে
রেরক ি়ারেে অবয়ািি বমিষ্ক়াে এবং মিয়ানি়ারে ি়ারেে ন়াগমেকরত্বে আক়াঙ্ক্ষ়া ে়া
ি়ারেে িেজ়াে ়া ক্ষ্ুণ্ন কেরি ে়ারক। এে প়াি়াপ়ামি, ি়াে়া র্রুমে স়াি়ারেযে উপে
মনিজ েিীলি়া সেরকজ অবমিি বরল কে়া বরলমেরল়া এবং েীর্জরিয়ােী রটকসই উন্নযরনে
অি়াবরক এিন একটি মেক মিস়ারব রেরখমেরল়া ে়া ি়ারেে ি়ােীমেক ও ি়ানমসক সু স্থি়াে
উপে রনমিব়াচক প্রি়াব রফরল।

প্রটতেল ১- মর্ম াদার ধারণার িু লনা
রে়ামিঙ্গ়ারেে িেজ়াে ়াে ধ়ােণ়াে উপলমি
মনে়াপত্ত়া এবং সু েক্ষ়্া
রে়ামিঙ্গ়া এবং মিয়ানি়ারেে ন়াগমেক মিরসরব
ি়ারেে পমেমচমিসি স্ব়াধীনি়া ও অমধক়াে;
ধিজ, ইসল়ািী িূলযরব়ারধে প্রমি শ্রদ্ধ়া এবং
ি়ারেে পেরন্দে ধিজ;

ি়ানমবক সিয়াি়াকিী এবং সেক়ােী
প্রমিমনমধরেে রে়ামিঙ্গ়ারেে প্রমি িেজ়াে়াে ধ়ােণ়া
স়াংগঠমনক মনযি
সম্ম়ান এবং ি়ানব়ামধক়াে
প্ররয়ার্রন র্রুেী স়াি়ারেযে বযবস্থ়া

প্রমিক্ষ্ণ এবং পুন:প্রমিক্ষ্ণ সি জ্ঞ়ান ও
মিক্ষ়্াে (ইলি/ ধিীয মিক্ষ়্া) িূমিক়া;
সেে এবং স্বমনিজ েি়া, পুরুষ এবং িমিল়ারেে
কিজসংস্থ়ারনে সু রে়াগ;
সংিমি,প়ােস্পমেক শ্রদ্ধ়া এবং সি়ানুিূমি;
ি়ারেে রিৌমলক চ়ামিে়াে মনিযি়া;
চল়ারফে়াে স্ব়াধীনি়া;
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এই েীর্জরিয়ােী লরক্ষ্যে রক্ষ্রে রে়ামিঙ্গ়া িেণ়ােী, স়াি়ােয সংস্থ়া এবং সেক়ােী উত্তেে়াি়ারেে
িরেযে মিন্নি়া সবরচরয উরেখরে়াগয মেরল়া। ি়ানমবক কিী এবং সেক়ােী প্রমিমনমধে়া বিজ ি়ারনে
প্ররয়ার্নীযি়া মনমিি কে়াে মেরক অমধক িরন়ারে়াগী- ি়ারেে িরধয িমবষযরিে পমেকল্পন়াে
অি়াব প্রকট মেরল়া েমেও ব়াংল়ারেি সেক়াে ি়ারেে উপকূরলে একটি দ্বীরপ আরে়া স্থ়াযী ব়ামড়
মনিজ়াণ শুরু করেরে (রে়ামিঙ্গ়াে়া ে়ারক ি়ারেে প্ররয়ার্রনে র্নয অনুপ েুি বরল িরন করেরে)।
রে়ামিঙ্গ়ারেে র্নয েীর্জরিয়ামে আরে়া রটকসই লক্ষ্য অর্জরনে ি়াধযরি ি়ারেে িেজ ়াে়া মফমেরয আন়া
অমধক গুরুত্বপূণজ। ি়াে়া স্বল্পরিয়ােী সি়াধ়ারনে মেরক িরন়ারে়াগরক সিসয়ার্নক দৃমিিমঙ্গ মিরসরব
রেরখমেরল়া। স়ািমগ্রকি়ারব, এই গরবষণ়ায রেখ়া রগরে রে—

•

স্বল্পরিয়ােী সি়াধ়ারনে মেরক িরন়ামনরবি কে়া রে়ামিঙ্গ়ারেে িমবষযরিে র্নয ক্ষ্মিকে:

•

স্বল্পরিয়ােী পমেকল্পন়া, মিয়ানি়ারেে ে়াখ়াইন এল়াক়ায রে়াম িঙ্গ়ারেে েীর্জরিয়ামে
পুনবজ়াসন এবং ি়ারেে র্ীবনরক পূনগজঠন কে়া রেরক িরন়ারে়াগ অনযমেরক সমেরয
রেয।

•
•

স্বল্পরিয়ােী একটি মনিজ েি়াে সংস্কৃমি বর়্ায ে়ারখ এবং রে়ামিঙ্গ়ারেে িেজ ়াে়া হ্র়াস করে।
স্বল্পরিয়ােী দৃমিিমঙ্গ ব়াংল়ারেিরক ি়ারেে রটকসই উন্নযন লরক্ষ্য অগ্রসে িরিও
ব়াধ়াগ্রস্ত কেরে, িধযি ও েীর্জরিয়ােী সি়াধ়ান ন়া ে়াক়া ব়াংল়ারেরিে র্নযও ক্ষ্মিকে।

•

স্বল্পরিয়ােীি়া রে়ামিঙ্গ়ারেে রটকসই িমবষযরিে মেরক অগ্রসে িরি ব়াধ়া রেয, ে়া
মিয়ানি়ারেে ে়াখ়াইন এল়াক়াে রটকসই উন্নযন লক্ষ্যি়াে়া অর্জরনও ব়াধ়াগ্রস্ত কেরে,
রেখ়ারন ি়াে়া রিষ পেজন্ত বসব়ার সে আি়া করে।

•

রটকসই উন্নযন এে উপে়ান মিরসরব রে়ামিঙ্গ়া র্নগরণে িেজ়াে ়াে র্নয েীর্জরিয়ােী
ি়ামন্ত, চ়াকমেে সু রে়াগ, উপেুি ব়াসস্থ়ান এবং মিক্ষ়্া ও স্ব়াস্থযরসব়া ি়ারেে িেজ ়াে়া মনমচচি
কে়াে র্নয অপমেি়ােজ। একটি েীর্জরিয়ােী সি়াধ়ান এে মেরক ে়াব়াে র্নয, ি়াে়া সব়াই
স্বীকৃমি মেরযরে রে ি়ামন্ত এবং মনে়াপত্ত়া অপমেি়ােজ, মকন্তু ি়াে়া আেও েিটি রক্ষ্রে
উন্নযন সি়াযি়াে আহ্ব়ান র়্ামনরযরেন—

১
২

ে়াখ়াইরন র্মি এবং রটকসই আব়াসরনে বযবস্থ়া কে়া
ে়াখ়াইরন মিমনক মনিজ়াণ (অেব়া মবেযি়ান মিমনরক ি়ারেে রসব়া প্র়ামপ্তে মবষযটি মনমিি
কে়া), স্কুল বিমে, সক্ষ্িি়া বিমেে র্নয অবক়াঠ়ারি়া বিমে কে়া

৩

ধ্বংসপ্র়াপ্ত অবক়াঠ ়ারি়া মনিজ়াণ এবং ি়ায়ানি়ারেে ে়াখ়াইরন উন্নি র্ীবন গড়়াে র্নয
প্ররয়ার্নীয রেিন ে়াস্ত়া, ক়াে খ়ান়া এবং মবদুযৎ রকন্দ্র

৪

ে়াখ়াইরন ব়ামড়র্ে, ে়াস্ত়ার়্াট (রেখ়ারন প্ররয়ার্ন অেব়া রেখ়ারন ধ্বংস িরযরে) এবং র্মি
পুনরুদ্ধ়াে

৫
৬

কৃমষ সি়াযি়া
সকল মিশুে র্নয মিক্ষ়্া (রিরয ও রেরল)

৭

কিজসংস্থ়ারনে সু রে়ারগে বযবস্থ়া
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৮

বযবস়ামযক মবমনরয়ারগে র্নয িূলধন (খ়াি়াে, রে়াক়ান এবং অনয়ান য বযবস়াে প়াি়াপ়ামি
নিু ন বযবস়াম যক উরেয়ারগ)

৯

েক্ষ্ি়া উন্নযন এবং প্রমিক্ষ্ণ (এমিিযব়ািী ব়া নিু ন কিজসংস্থ়ারনে র্নয)

১০

ে়াখ়াইরন ি়ামন্ত স্থ়াপন এবং মনে়াপে পমেরবরিে বযবস্থ়া

রে়ামিঙ্গ়া িেণ়ােীে়া পমেষ্ক়ােি়ারব মনরন়াি গুরুত্বপূণজ মবষয়াবলী িু রল ধরেন—
•
•

•

েীর্জরিয়ােী ও রটকসই উন্নযন অবিযই রে়ামিঙ্গ়ারেে একটি িেজ ়াে়াপূণজ এবং স্বযংসেূ ণজ
িমবষযৎরক মনমিি কেরব।
অবয়ািি স্থ়ানচুযমি মিয়ানি়ারেে পক্ষ্ রেরক ি়ানব়ামধক়াে লঙ্ঘরনে পমেণমি এবং এটি
বন্ধ কেরি িরব। সব পক্ষ্রক মিয়ানি়ারেে সৃ ি সংকরটে একটি স্থ়াযী সি়াধ়ারনে মেরক
ক়ার্ কেরি িরব।
স্বল্পরিয়ােী সি়াধ়ানগুমল রেিন পমেমস্থমিে সি়াধ়ান করে ন়া রিিমন সঠিকি়ারব
রে়ামিঙ্গ়া র্নগরণে িেজ়াে ়া পুনরুদ্ধ়ােও করে ন়া।

স়ািমগ্রকি়ারব বল়া ে়ায, িেজ়াে়া এবং েীর্জস্থ়াযী ি়ামন্ত উিরযে র্রনযই রটকসই উন্নযন অপমেি়ােজ।
গবেষণা েতিবেদবনর অধযায় পতরকল্পনা
অধয়ায ১ - িূমিক়া: গরবষণ়াে রপ্রক্ষ়্াপট, উরদ্দিয এবং পদ্ধমি- এই অধয়ারয প্রেরি মিয়ানি়ারে
বসব়াসক়ােী রে়ামিঙ্গ়ারেে ঐমিি়ামসক ও ে়ার্ননমিক রপ্রক্ষ়্াপটসি গরবষণ়া রপ্রক্ষ়্াপট বণজন়া কে়া
িরযরে। পেবিীরি, এই অধয়ায মিয়ানি়াে রেরক ব়াংল়ারেরি রে়ামিঙ্গ়া র্নগরণে স্থ়ান চুযি িওয়াে
পটিূমিে সংমক্ষ্প্ত মববেণ প্রে়ান করে। অবরিরষ, আিে়া বিজ ি়ান অধয়ারযে একটি সংমক্ষ্প্ত
মববেণ প্রে়ান কমে, ে়াে িরধয গরবষণ়াে উরদ্দিয, পদ্ধমি, এবং অংিগ্রিণক়ােীরেে
র্নসংখয়াি়ামিক মববেণ এবং ববমিিয অন্তিু জ ি েরযরে।
অধয়ায ২- স়ামিিয পেজ়ারল়াচন়া: রে়ামিঙ্গ়ারেে একটি সংমক্ষ্প্ত ইমিি়াস, িেজ়াে়াে ধ়ােণ়াযন এবং
রে়ামিঙ্গ়া িেণ়ােীরেে িেজ়াে়া এবং রটকসই উন্নযন লক্ষ্যগুমলে িরধযক়াে ন়ান়ামবধ সেকজ - এই
অধয়ারয আিে়া িেজ ়াে়াে ধ়ােণ়াে উপে একটি স়াম িিয পেজ ়ারল়াচন়া উপস্থ়াপন কমে এবং
রে়ামিঙ্গ়ারেে িেজ়াে ়া এবং রটকসই উন্নযন লরক্ষ্যে িরধযক়াে সেকজ িু রল ধমে। এে স়ারে
এসমিমর্গুমলে একটি সংমক্ষ্প্ত মববেণ মনরয আস়া ে়া এই গরবষণ়াে অন্তগজি।
অধয়ায ৩ - মনপীড়ন ও ববষরিযে মনেিজন: ২০১৭ স়ারলে আরগ মিয়ানি়ারে বসব়াসেি রে়ামিঙ্গ়ারেে
অমিজ্ঞি়া- অধয়ায ৩ সমিংসি়াে অমিজ্ঞি়াে মববেণ মেরয ২০১৭ স়ারলে মিয়ারেন্স অপ়ারেিন
শুরুে আরগ মিয়ানি়ারে রে়ামিঙ্গ়ারেে দ্ব়াে়া মনপীড়রনে ধেণ বণজন়া করে।
অধয়ায ৪ - রর়্াে পূবজক ব়াস্ত চুযি িওয়া এবং রে়ামিঙ্গ়ারেে মিয়ানি়াে রেরক ব়াংল়ারেরি ে়াে়া। ৪েজ
অধয়ােরয রর়্ােপূবজক ব়াস্তচুযি িওয়াে ক়ােণ এবং রে়ামিঙ্গ়ারেে ব়াংল়ারেরি রর়্াড়পূবজ ক ভ্রিরণে
একটি সংমক্ষ্প্ত মববেণ প্রে়ান কে়া িয। মিয়ানি়ারে ২০১৭ স়ারলে মনপীড়রনে সিয রবাঁরচ ে়াক়া
অেব়া প্রিযক্ষ্েিীরেে অমিজ্ঞি়াে আরল়ারক ি়ারেে উপে পমেচ়ামলি চেি সমিংসি়া এবং
নৃ িংসি়াে মবষরয মবিে মববেণ এই অধয়ারয েরযরে।
অধয়ায ৫ - রে়ামিঙ্গ়ারেে িেজ ়াে়া এবং িেজ়াে়াে ক্ষ্মি সেরকজ ধ়ােণ়া- ৫ি অধয়ার য আিে়া রেমখরযমে,
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মকি়ারব রর়্ােপূবজক ব়াস্তুচুযি রে়ামিঙ্গ়াে ়া ি়ারেে িেজ়াে়াে ধ়ােণ়া রেয। রে়ামিঙ্গ়ারেে সমিংসি়াে
অমিজ্ঞি়া কীি়ারব ি়ারেে িেজ়াে়াে ধ়ােণ়ারক প্রি়ামবি করে এবং এে ক্ষ্মি সেরকজ ি়ারেে
অনুিূমিগুমলরক প্রি়ামবি করে ি়া মচমেি করে।
অধয়ায ৬- রে়ামিঙ্গ়া িেণ়ােীরেে িেজ়াে ়াে ওপে ি়ানমবক সি়ায ি়াে প্রি়াব- রে়ামিঙ্গ়াে ়া এখন
ব়াংল়ারেরিে মিমবরে িেজ়াে়ারক কীি়ারব রেখরে, ি়ার েে বিজ ি়ান র্ীবনে়াে়া রকিন ি়া ৬নং
অধয়ারয রেখ়ারন়া িরযরে।
অধয়ায ৭- ি়ানমবক সি়ায ি়াকিীরেে ব়াংল়ারেরি রে়ামিঙ্গ়া িেণ়ােীরেে স়ারে ক়ার্ কে়াে
অমিজ্ঞি়া- অধয়ায ৭ ি়ানমবক সি়াযি়াকিী এবং সেক়ােী প্রমিমনমধরেে দৃমিরক়াণ রেরক
রে়ামিঙ্গ়াে়া িেজ়াে়ারক মকি়ারব রেরখ মস মবষরয আরল়াকপ়াি কে়া িরযরে।
অধয়ায ৮- রে়ামিঙ্গ়া সংকরটে স্থ়াযী সি়াধ়ান- ব়াংল়ারেরি ‘িেণ়ােী মিমবে এে উপমস্থমিে ক়ােরণ
উত্থ়ামপি মকেু প্রধ়ান মবষয মবরেষরণে ি়াধযরি অধয়ায-৮ শুরু িয। এই অধয়ায ি়াঝ়ামে এবং
েীর্জরিয়ােী সি়াধ়ারনে র্রুেী প্ররয়ার্রনে কে়া উরেখ করে এবং সংকরটে প্রেি স্থ়াযী সি়াধ়ান
এবং ি়ােপে উত্তেে়াি়ারেে, ি়ানমবক সি়াযি়া সংস্থ়া এবং ব়াংল়ার েি সেক়ারেে প্রস্ত়ামবি মকেু
িধযরিয়ােী সি়াধ়ান মবরবচন়া কে়াে মেরক অগ্রসে িয।
অধয়ায ৯- উপসংি়াে এবং সু প়ামেি- এই অধয়ায এ গরবষণ়াে উরদ্দিয পুনে়াবৃমত্ত করে, িূল
গরবষণ়াে ফল়াফলগুমল সংমক্ষ্প্ত আক়ারে িু রল ধ’রে পমলমস ও চচজ়াে র্নয সু প়ামেি প্রে়ান করে।
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