
 

 

 

মর্যাদা বা dignity1 এই গববষণার মূল ভরবেন্দ্র। টেেসই উন্নয়বের জেয র্া র্া প্রবয়াজে— 

েযায়পরায়ণ প্রতিষ্ঠাে টেবে শুরু েবর দাতরদ্র্য তববমাচে, তিক্ষা ইিযাতদ— সবতেছুরই মূবল রবয়বছ 

মর্যাদা। মর্যাদার ওপর মবোবর্াগ টদয়াবি অভাবী মােুবষর ‘তেজস্ব দৃতিভতি’ও সামবে চবল 

এবসবছ। গববষণায় উবে এবসবছ, এেটি ‘সুন্দর জীবে’ বলবি টরাতিিারা ঠিে েী েল্পো েবর 

অেবা িারা টেমে েবর এেটি ইতিবাচে ও টেেসই ভতবষযবির স্বপ্ন টদবে, টর্ ভতবষযবি িাবদর 

েলযাণ তেতিি। আফগাতেস্তাবের অভযন্তরীে বাস্তুচুযি জেবগাষ্ঠী (IDP) এবং মায়ােমাবরর 

রাোইবের টরাতিিাবদর অতভজ্ঞিা তেতবড়ভাবব অববলােে েরা িবয়বছ। এই গববষণাপবে 

বাংলায় dignity টে মর্যাদায় রূপান্তর েরা িবলও টরাতিিাবদর টবলায় ‘মাে-সম্মাে’ এবং 

আফগাতেস্তাবের টপ্রক্ষাপবে ‘ইজ্জি’ িব্দগুবলা রু্িসই অেুবাদ। িাবদর তেজস্ব বাসস্থাে টেবে 

িরণােী তিতবর পর্যন্ত এই মাে-সম্মাে তেংবা ইজ্জবির েিো ওোোমা িবয়বছ টসোও 

পর্যাবলাচো েরা িবয়বছ। এবি েবর টর্ সব ফলাফল পাওয়া তগবয়বছ িা তেম্নরূপ— 

(১) মােুষ েীভাবব বাস্তুচুযি িয় আর টসই অতভজ্ঞিার মবযয তদবয় র্ায় টস বযাপাবর গববষণায় 

আরও স্পি যারণা পাওয়া র্ায়। 

(২) এই বাস্তুিারা জেবগাষ্ঠী এবং তববের অেযােয জায়গার সম্ভাবয বাস্তুচুযি ও িরণােী সমাজবে 

টিতেবয় রােবি আবরা েযার্য ও মর্যাদাপূণয সিবর্াতগিা েী েবর টদয়া র্ায় টস বযাপাবর প্রবয়াজেীয় 

জ্ঞােোণ্ডতভতিে চচয া িবয়বছ। 

(৩) িাবদর সুস্থ ও তেরাপদ জীবেযারবণর জেয (স্বল্পবময়াদী তেংবা দীর্যস্থায়ী) বাস্তবসম্মি সমাযাে 

তে তে িবি পাবর টসগুবলা আবলাচো েরা িবয়বছ। 

(৪) িাবদরবে তেজ ভূতমবি তফতরবয় টেয়া, অেয টোোও স্থাোন্তর েরা অেবা স্থােীয় জেবগাষ্ঠীর 

সাবেই োপ োইবয় টেয়ার জেয োোমুেী পদবক্ষপ তে তে িবি পাবর িার ওপর আবলােপাি 

েরা িবয়বছ। 

 

বাস্তুচ্য ুতির সংগ্রাম 

গববষণার ফল ববল, অভযন্তরীণ বাস্তুিারাবদর (IDP) র্রছাড়া িবার টপছবে টবি তেছু োরণ 

রবয়বছ। র্তদও টবতিরভাবগর টবলায় োরণো িবে রু্দ্ধ ও সংর্াি, িবব প্রােৃতিে দুবর্যাগ ও 

দাতরদ্র্যও তেছু টক্ষবে দায়ী। স্থাোন্তবরর আবগ ও পবর এই ‘সংর্াবির-দরুণ-বাস্তুিারা’ মােুবষরা 

প্রচণ্ড তেমযমিার স্বীোর এবং িাবদর মবে এেটি ক্ষি তিতর িবয়বছ। অবেবের পবক্ষই আর 

 
1 এই গববষণা সারমবময তিগতেটি (Dignity) এর সরল বাংলা তিবসবব ’মর্যাদা’ টে তবতবচো েরা িবয়বছ। পািাপাতি 

বাংলাবদবির টপ্রক্ষাপবে মর্যাদার সমােযে িব্দ তিবসবব মাে-সম্মােবেও তবববচো ও বযবিার েরা িবয়বছ। 

অেযতদবে আফগাতেস্তাবের টপ্রক্ষাপবে ’ইজ্জি’ িব্দটিও বযবিার েরা িবয়বচ মর্যাদাবে টবাঝার জেয। উভয় 

টক্ষবেই অেযাৎ টরাতিিা ও আই তি তপ (IDP) টদর টপ্রক্ষাপবে মর্যাদাবে টবাঝার জেয এই সেল িব্দ বাংলা 

অেুবাবদর টক্ষবে বযবিার েরা িবয়বছ। 



 

 

তভবেমাটিবি তফবর র্াওয়া সম্ভব েয়, োরণ টসোবে সংর্াি এেেও চলমাে। অেযাৎ বহু মােুষ 

দীর্য সমবয়র জেয বাস্তুিারা িবয়বছ। 

 টরাতিিা িরণােীবদর ভাষযমবি, তময়ােমাবর িাবদরবে এেটি সম্মাবের জীবে টেবে 

বতিি রাো িবয়তছটলা। িাবদর যময পালবের স্বাযীেিা তছল ো। তছল ো চলাবফরার স্বাযীেিা, 

তিক্ষার অতযোর তেংবা সেবদর বযবস্থা। তববয়র অতযোর বা টরতজতি েরার সুবর্াগ তছল সীতমি। 

িাবদর বাতড়র আতিোয় টদয়াল টিালা তছল তেবষয িাই োরীবদর সম্মােরক্ষাও তছল েঠিে। বহু 

বছর যবরই টরাতিিা জেবগাষ্ঠী এভাবব প্রাতিষ্ঠাতেে ‘বণযবাদ’ ও তবষবমযর তিোর িবয়বছ র্ার 

বতিিঃপ্রোি আমরা টদতে োো প্রোর তের্যািবে— টর্মে টর্ৌে তের্যািে, যষযণ, তেদারুণ প্রিার, 

জতমদেল ইিযাতদ। ২০১৭ সাবল এই অিযাচাবর বাযয িবয় টরাতিিারা বাংলাবদবি পাতলবয় আবস। 

টস বছর ‘তিয়াবরন্স অপাবরিে’ তছটলা তময়ােমার তমতলোতর পতরচাতলি এেটি তেয়তিি িামলা। 

িবব স্থােীয় ‘মগ’ টবৌদ্ধরাও এবি জতড়ি তছবলা। অপাটরিবের ফলাফল তছটলা গণিিযা, 

তের্যািে, টরাতিিা গ্রাবম টরইি/িামলা, পুবরা গ্রাম জ্বাতলবয় টদয়া, োরীর প্রতি সতিংসিা (এমেতে 

টর্ৌে সতিংসিা ও অিিাতে)। তমতলোতর ও মগ’রা তমবল িাবদর িামলা েবর ও িাড়া েবর 

বাংলাবদি সীমান্ত পর্যন্ত তেবয় আবস আর তেতিি েবর টর্, িারা আসবলই সীমান্ত পাতড় তদবয়বছ। 

 প্রসিি উবেেয টর্, চূড়ান্ত তের্যািে, দাতরদ্র্য ও তেমযমিার স্বীোর িবয়ও IDP ও 

টরাতিিাবদর অবেবেরই মবি, িাবদর মাে-সম্মাে বা ইজ্জি তছল অকু্ষন্ন। সম্ভবি িারা বুতঝবয়বছ 

অন্ততেযতিি মর্যাদার েো— র্া িাবদর মােতসে িতি টজাগায়। আর র্াবদর যারণা মর্যাদার িাতে 

িবয়বছ, িারা টভবববছ সামাতজে মর্যাদার েো এবং অবিযই িারা সমাবজ মূলয িাতরবয়বছ (Kateb, 

2011)। র্তদও IDP ও টরাতিিারা এই অন্ততেযতিি মর্যাদা টেবে সামাতজে পতরচয় ও দৃঢ়িার িি এে 

তভতি পায়, িবু টবতিরভাগ অংিগ্রিণোরী ববলবছে টর্, এই তের্যািে ও স্থাোন্তবরর োরবণ 

িাবদর মােুষ তিবসবব মর্যাদা কু্ষণ্ণ িবয়বছ। IDP রা ববলবছে, িাবদর ‘োরামা’ (আরতববি উচ্চ 

মর্যাদা, সম্মাে, শ্রদ্ধা; টদেুে Kandiwall, 2019), ‘র্াইরাি (তজল) োং-ওয়া-োবমাস’ (পতরবাবরর, তববিষ 

েবর োরীবদর, এবং সম্পতির সুরক্ষা) অেবা ‘ইজ্জাি-ওয়া-আবরা (সম্মাে, সামাতজে মর্যাদা) এর 

চরম িাতে িবয়বছ। আর অেযতদবে টবতিরভাগ টরাতিিা জাতেবয়বছ টর্ িারা িাবদর মর্যাদা 

পূণযরূবপ েুুঁইটয়বছ। আর সাবে িাতরবয়বছ জীবে, স্বাযীেিা, সম্পতি, ভূতম ও এমেেী টর্ৌে 

অতযোরও। 

 

মর্যাদার সংজ্ঞায়ন 

এই গববষণার মূল উবেিয আফগাতেস্তাবের IDP ও বাংলাবদবির টরাতিিা িরণােীরা িাবদর 

জীববের র্াতপি অতভজ্ঞিার মাযযবম েীভাবব ‘মর্যাদা’র সংজ্ঞায়ে েবর টসো বুঝবি টচিা েরা। 

Patrick & Simpson (2019) এর প্রোগি ‘top-down’ রীতি এবক্ষবে প্রায়ই ‘ক্ষতিগ্রবস্থ’র দৃতিভতি টেবে 

মর্যাদা (ও মর্যাদা িারাবো)-এর গুরুত্ব, অতভজ্ঞিা ও যারণায়েবে আমবল টেয়ো। এই গববষণায় 

টসটি এতড়বয় তগবয় বরং বাস্তুচুযি মােুবষর তেজস্ব যারণায় সুন্দর, মর্যাদাপূণয ও েলযাণের 

ভতবষযবির টর্ই স্বরূপ িার ওপর সূক্ষ্ম দৃতিপাি েরা িবয়বছ। 



 

 

 স্থাোন্তর ও তের্যািবের অতভজ্ঞিার ওপর তভতি েবর IDP ও টরাতিিারা মর্যাদাবে 

তবতভন্নভাবব সংজ্ঞায়ে েবর। টর্মে, IDP রা সুতেতদয িভাবব মর্যাদার বযববেদ েবরবছে তেবমাি 

তবষয়গুবলাবি: 

• টমৌতলে চাতিদার প্রাতি (োবার, পাতে ও বাসস্থাে); 

• স্বেলিা ও সম্পদ; 

• স্বতেভয রিা ও আত্ম-পর্যািিা; 

• জীবে, বাসস্থাে ও পতরবাবরর সুরক্ষা; 

• িাতন্ত, তেরাপিা ও সুরক্ষা; 

• স্বাযীেিা ও অতযোর; 

• পারস্পতরে সম্মাে ও সিােুভূতি; 

• যময ও ইসলাতমে মূলযববায; এবং 

• তিক্ষা 

 

বাস্তুচুযি টরাতিিা িরণাতেযরাও মর্যাদার এে োছাোতছ ও জটিল সংজ্ঞায়ে েবর। িাবদর বণযোয় 

টর্ই তবষয়গুবলা উবে এবসবছ:  

• তেরাপিা 

• পতরচয় 

• যময 

• জ্ঞাে, তিক্ষা (ইল ম) 

• সম্পদ, স্বতেভয রিা ও আত্ম-পর্যািিা 

• এোত্মিা ও পারস্পতরে সম্মাে 

আমাবদর তবিেয  িটলা, িাবদর মর্যাদার সংজ্ঞায়ে স্পিিই িবয়বছ এেো দীর্য সময় যবর 

তেবজবদর র্রবাতড়বি টেবেও অিযাচার ও টিেস্থার তিোর িবার োরবণ। আফগাে ও টরাতিিার 

পুরুষিাতিে সমাজবযবস্থারও প্রভাব রবয়বছ এবি। আমাবদর প্রতিববদবে IDP ও টরাতিিাবদর 

মর্যাদার সংজ্ঞায়বে তেছু সাযারণ তবষয় চবল এবসবছ, টর্মেিঃ 

• তেরাপিা; এবং অিযাচার ও টর্ৌে তের্যািে টেবে সুরক্ষা 

• সিােুভূতি, এোত্মিা ও পারস্পতরে সম্মাে 

• সম্পদ, স্বেলিা ও স্বতেভয রিা 



 

 

• জ্ঞাে ও তিক্ষা (ইল ম) 

IDP ও টরাতিজ্ঞাবদর মর্যাদার সংজ্ঞায়বের সামঞ্জবসযর বাইবরও, িাবদর বণযো ও যারণায়বে 

মর্যাদার টর্সব পােযেয উবে এবসবছ—টসগুবলাও এই গববষণায় তচতিি েরা িবয়বছ। িার মবযয 

রবয়বছ, িাতন্ত ও তেরাপিা, পতরচয়, স্বাযীেিা ও অতযোর; এবং আশ্রয়, োদয ও টমৌতলে চাতিদা 

(তবস্তাতরি অযযায় চার-এ)। 

 বাস্তুচুযতি ও মর্যাদার টর্ সাম্প্রতিে গববষণালব্ধ জ্ঞাে , এই গববষণার িত্ত্ব-উপাি িারই 

যারাবাতিেিা (টদেুে Holloway and Fan, 2018; Kandiwall, 2019)। র্তদও মর্যাদার সামাতজে, যাতমযে ও 

অেযনেতিে তদেগুবলা (টদেুে Holloway and Fan, 2018) এবক্ষবে োর্যেরী, এই গববষণায় আলাদা 

েবর উবে এবসবছ, মােুবষর তেরাপিা (টর্ৌে তেরাপিা সি), পতরচয়, এেো িাতন্তর জীবে 

র্াপবের ইো; জ্ঞাে ও তিক্ষা লাবভর আোঙ্ক্ষা; পর্যাি আবাসস্থল ও টমৌতলে চাতিদার 

প্রবয়াজেীয়িা; এবং স্বাযীেিা/মােবাতযোর— এর সবগুবলা প্রপিই মর্যাদার যারণায়বের 

চাতবোঠি। 

 অেযতদবে, মােতবে সংস্থাসমূি এবং সরোবরর উচ্চপদস্থ েমযেিয ারা মূলি মর্যাদার 

সংজ্ঞায়ে েবরবছে সম্মাে ও মােবাতযোবরর তদবে টচাে টরবে। তিক্ষার গুরুত্ব, স্বাযীেিা, 

স্বতেভয রিা এবং প্রাপযিার গুরুটত্বর তদবে টবতি েজর টদয়া িয়তে। এর বযােযা িবি পাবর টর্, 

মােতবে সংস্থাসমূি মূলি প্রোগি top-down রীতির ওপবরই তেভয রিীল (Patrick and Simpson, 2019)। 

ক্ষতিগ্রস্থ সমাবজর র্াতপি জীববের অতভজ্ঞিা তেংবা িাবদর দৃতিভতি তেবয় গববষণা বা উপাি 

সংগ্রবি গুরুত্ব টদয়া িয়তে (Grandi, Monsour and Holloway, 2018)। স্পিিই, IDP ও টরাতিিারা িাবদর 

জীববের অতভজ্ঞিা, সমাজ ও সাংসৃ্কতিে দৃতিভতি টেবেই মর্যাদার সংজ্ঞায়ে েবরবছ এবং 

দুইপাবির সংজ্ঞায়বের এই পােযবেযর দরুণ মােতবে সংস্থার োর্যক্রমও বাযাপ্রাি িবয়বছ। 

 

সাহায্র্ুর বয্দাবস্ত 

IDPটদর টবতিরভাগই মােতবে সািাবর্যর বযাপাবর অসন্তুি। িাবদর মবি সািার্য তছল অপ্রিুল 

এবং িাবদর প্রেৃি প্রবয়াজবের সাবে অসামঞ্জসযপূণয। র্াবদর সিবর্াতগিা পাবার েো িাবদর 

অবেবেই পাবে ো, এবং তেছু োজুে জেবগাষ্ঠী টর্মে, অচল, তবযবা ও অতিদতরদ্র্ মােুষ র্বেি 

পতরমাবণ পায়তে। এছাড়াও, অবেে IDPর মবি, সািার্য বণ্টবের প্রতক্রয়ায় িাবদর ইজ্জি রক্ষা 

িয়ো— তববিষ েবর তবিৃঙ্খল পতরববি, আিতলে সংসৃ্কতি ও যমীয় মূলযববাবযর প্রতি েজর ো 

টদয়া, স্টাফবদর দুবযযবিার এবং দুেীতিই এর োরণ। ভুিবভাগীবদর অবেবেই োো রেম ভয়-

ভীতির োরবণ আেুষ্ঠাতেেভাবব অতভবর্াগ েরবি অতেেুে। 

বাংলাবদিী েযাবম্পর টরাতিিা িরণােীবদর টবলায়, মােতবে সংস্থাগুবলা মটোবর্াগ তদবয়বছ োদয, 

পাতে, আবাস, তেষ্কািে ও পতরেন্নিার ওপর। মােতবে সংস্থার েমীরা মবে েবরে টরাতিিাবদর 

সববচবয় টমৌতলে চাতিদাগুবলা িাুঁ রা তমটিবয়বছে এবং টবতিরভাগ টক্ষবেই িাুঁ রা টরাতিিাবদর 

প্রতি েম্র ও শ্রদ্ধািীল তছবলে। তেছু েমী র্েেই টপবরবছে টরাতিিাবদর ভাষা বযবিার েবরবছে। 



 

 

িাবদর তেজস্ব বাচেভতি বযবিার েবর সববাযে ও কুিলতবতেময় েবরবছে র্াবি িারা মবে েবর 

টর্ িাবদর র্োর্ে মূলযায়ে েরা িবে। এভাবব োজ েরা েুবই জরুতর তববিষ েবর র্েে েমীরা 

িাবদরবে আযুতেে তচতেৎসার উপোতরিা বা পতরেন্নিা, টর্মে ঋিুস্রাববর োপড় বযবিাবরর 

গুরুত্ব টবাঝাবোরও টচিা েবরটছ (Farzana, 2017)। িাছাড়া র্েে েুব োজুে টোে জেবগাষ্ঠীবে 

সািার্য গ্রিবণ রাতজ েরাবো দরোর িেেও এ পদ্ধতি েুব োবজ আবস (Akhter and Kusakabe, 

2014)। িা সবত্ত্বও, গববষণাদলগুবলা এটি বুঝবি টপবরবছ টর্, এেবো এ যরবের উবদযাবগ উন্নতি 

েরা সম্ভব, আর টস বযাপাবর িারা সবচি। টর্মে, WFP িাবদর োদয অপিে ৩ টেবে ১৯ এ উন্নীি 

েবরবছ তেন্তু িারা মবে েবর টর্ টমাবের ওপর র্া দরোর িা িারা েরবি টপবরবছ। তেছু 

আন্তজয াতিে ও আিতলে এেতজও অেুযাবে েবরবছ টর্ টরাতিিাবদর জেয তিক্ষা েুব জরুতর, 

এবং টেেসই উন্নয়বের জেয এর প্রবয়াজেীয়িা িারা যরবি টপবরবছ। েিসাযয িবলও িারা টচিা 

েবরবছ বাংলাবদতি েমযেিয াবদর সাবে সমবঝািা েবর টরাতিিা তিশুবদর জেয তিক্ষার বযবস্থা 

েরবি (HRW, 2019)। আবরা এেটি বযাপাবর মােতবে সংস্থার েমীরা ভবয় তছবলে টর্, এেসময় 

আন্তজয াতিে দািাবগাষ্ঠীর টেবে আসা োণ সরবরাবি র্ােতি পড়বব এবং এবি েবর পর্যাি 

সিবর্াতগিায় অবেে ভাো পড়বব। িারা বুঝবি পারবছ টর্, টরাতিিারা ক্রমি এেটি তবপজ্জেে 

পতরতস্থতির মুবোমুতে িবে, তববিষ েবর র্তদ িাবদর অেয উপাজয বের মাযযম এভাবব বাযাপ্রাি 

িবি োবে। 

ভতবষ্ুয্ির সমাধান 

টর্বিিু আফগাতেস্তাবের অভযন্তরীে বাস্তুচুযতির জেয রু্দ্ধ ও সংর্ষযবেই সববচবয় বড় োরণ 

তিবসবব তচতিি েরা িয়, স্বভাবিই িাতন্তপ্রতিষ্ঠাবে মবে েরা িয় এেটি মর্যাদাপূণয সমাযাবের 

পূবযিিয । টস িাতন্ত অযরাই টেবে র্ায় এবং মােতবে সংস্থাগুবলা োোমুেী প্রবচিার মাযযবম 

টেেসই ও দীর্যস্থায়ী সমাযাবের টচিা েবর র্াবে। IDP রা তেবমাি দিটি টক্ষবে সিায়িার 

আববদে জাতেবয়বছিঃ 

১) ভূতম ও আশ্রবয়র সরবরাি, সাবে পাতে, তেষ্কািে ও এোতজয র সরবরাি (SDG লক্ষযমাো 1.4, 6.1, 

6.2, 7.1, 11.1, 11.3); 

২) তিতেে, সু্কল এবং দক্ষিা তিক্ষার প্রতিষ্ঠাে তেমযাণ (SDG লক্ষযমাো 1.4, 3.8, 4.a, 7.1, 9.1, 11); 

৩) রাস্তা, োরোো এবং পাওয়ার টস্টিে তেমযাণ (SDG লক্ষযমাো 7.1, 9); 

8) র্রবাতড় টমরামি, রাস্তা, ভূতম, সুবপয় পাতে ও তেষ্কািবের বযবস্থা (SDG লক্ষযমাো 6.1, 6.2, 7.1, 9.1, 

11.2); 

৫) েৃতষ তবষয়ে সিবর্াতগিা (SDG লক্ষযমাো 1.4, 2.3, 2.4, 2.a, 9.3); 

৬) তিশুবদর তিক্ষা (SDG লক্ষযমাো 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7); 

৭) োবজর সুবর্াবগর ববন্দাবস্ত (SDG লক্ষযমাো 2.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5); 

৮) বযবসার মূলযে টজাগাটর সিায়িা (SDG লক্ষযমাো 8, 9.2, 9.3); 



 

 

৯) দক্ষিার উন্নয়ে ও প্রতিক্ষণ (SDG লক্ষযমাো 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.5); 

১০) িাতন্তপ্রতিষ্ঠা এবং তেরাপদ পতরববি তেতিি েরা (SDG লক্ষযমাো 5.5, 11.1, এবং পুবরা লক্ষয 

েং 16 তেন্তু তববিষ েবর 16.1, 16.2, 16.3) 

 

টরাতিিাবদর টক্ষবে, এই চলমাে তববাদ এবং তেেে ভতবষযবি টোে মর্যাদাপূণয সমাযাবের ভরসা 

ো োোয় িরণােী, বাংলাবদি সরোর ও মােবাতযোরেমীবদর মাবঝ িিািা তবরাজ েরবছ। 

সমসযাো আবরা টবতি প্রেে োরণ: 

• এটি এেটি তেভয রিীলিার সংসৃ্কতি তিতর েরবছ র্া িাবদর মাে-সম্মােবে আরও 

আিি েবর। িারা বরং স্বতেভয র িবি চায়; 

• স্থােীয় মােুষ মবে েরবছ িাবদর সাবে অেযায় আচরণ েরা িবয়বছ; 

• স্থােীয় পতরববি ও বে-প্রেৃতির ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়বছ এবং এবি দীর্যবময়াতদ ক্ষতির 

আিঙ্কা আবছ; 

• সািার্য-সিবর্াতগিার টপছবে অবেযর টর্াগাে ক্রবমই েমবছ। 

এর সব তেছু এই ইতিি েবর টর্ এেটি স্থায়ী ও দীর্যবময়াতদ সমাযাে েুব জরুতর। এই সমসযার সব 

রেম অংিীদার— টর্মে টরাতিিা িরণােী, বাংলাবদি সরোর, দািা সংস্থা এবং আন্তজয াতিে 

সংস্থাগুবলা— িারা সবাই এেমি টর্ এবক্ষবে এেটিই স্থায়ী সমাযাে আবছ; আর িা িবে, 

টরাতিিারা টস্বোয় তেবজবদর আবাসভূতম মায়ােমাবরর রাোইবে টফরি র্াবব মায়ােমাবরর 

োগতরে তিবসবব। তেন্তু এবক্ষবে এেমাে প্রতিবন্ধেিা মায়ােমাবরর সরোর তেবজই। 

উন্নয়বের সিবর্াতগিা তিবসবব টরাতিিাবদর দাবী টর্সব তবষবয় িা িল: 

• রাোইবে ভূতমর সরবরাি এবং দীর্যস্থায়ী বাসস্থাবের টর্াগাে। সাবে পাতে, তেষ্কািে ও 

িতির সরবরাি র্াবি েবর িারা তেবজরা তেবজবদর সমাজ েিুে েবর গবড় িুলবি 

পাবর (SDG লক্ষযমাো 1.4, 6.1, 6.2, 7.1, 11.1, 11.3); 

• িাসপািাল/তিতেে তেমযাণ (বা ইবিামবযয টর্সব তিতেে তবদযমাে টসোবে 

প্রববিাতযোর), সু্কল, প্রতিক্ষণবেন্দ্র তেমযাণ SDG লক্ষযমাো 1.4, 3.8, 4.a, 7.1, 9.1, 11); 

• ধ্বংস িবয় র্াওয়া অবোোবমা এবং জীবেযারবণ দরোতর র্া তেছু আবছ িা 

পুেতেযমযাণ, টর্মে—রাস্তা, োরোো এবং পাওয়ার টস্টিে (SDG লক্ষযমাো 7.1, 9); 

• বাতড়র্র পুেতেমযাণ, রাস্তা তেমযাণ (টর্োবে দরোর েিুে েবর, অেবা টমরামি েরা), 

ভূতম, সুবপয় পাতে ও তেষ্কািে (SDG লক্ষযমাো 6.1, 6.2, 7.1, 9.1, 11.2); 



 

 

• েৃতষ তবষয়ে সিবর্াতগিা (SDG লক্ষযমাো 1.4, 2.3, 2.4, 2.a, 9.3); 

• তিশুবদর জেয তিক্ষা (SDG লক্ষযমাো 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7); 

• োবজর সুবর্াগ তিতর (SDG লক্ষযমাো 2.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5); 

• বযবসার মূলযবের বযবস্থা েরা  (োমার, টদাোে ও অেযােয স্থােীয় বযবসার পািাপাতি 

েিুে যরবের বযবসায় উবদযাগ) (SDG লক্ষযমাো 8, 9.2, 9.3); 

• দক্ষিা ও প্রতিক্ষণ টেন্দ্র (প্রোগি োজ বা েিুে োবজর জেয) র্াবি েবর িারা 

তেবজরাই তেবজবদর েমযসংস্থাে েরবি পাবর (SDG লক্ষযমাো 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.5); 

• িাতন্তপ্রতিষ্ঠা ও রাোইবে তেরাপদ পতরবববির টর্াগাে (SDG লক্ষযমাো 5.5, 11.1, এবং 

পুবরা লক্ষয েং 16 তেন্তু তববিষ েবর 16.1, 16.2, 16.3) 

নীতিতনধযারকয্দর জনু সযপাতরশ 

গববষণায় টর্মে প্রোতিি িবয়বছ, িা টেবে টবাঝা র্ায় টর্ আফগাতেস্তাবের অভযন্তরীে 

বাস্তুচুযি জেবগাষ্ঠী এবং টরাতিিা িরণােীরা িাবদর র্াতপি জীববের অতভজ্ঞিা টেবে তেবজরাই 

সমসযা ও সংগ্রাম টমাোতবলার মাযযমগুবলা তচতিি েরবি সক্ষম। িাবদর দৃতিভতি ও 

পাতরপাতেযেিা টেবে আমরা েীতিতেযযারটণর জেয তেবমাি সুপাতরিগুবলা টপি েরলাম। 

 আফগাতনস্তায্নর IDP দদর জনু 

মর্যাদার top-down (উপর টেবে চাতপবয় টদয়া) সংজ্ঞায়বের ওপর ভরসা ো েবর মােতবে 

সংস্থাগুবলার েমীবদর বুঝবি টচিা েরা উতচি, ভুিবভাগী সমাজ মর্যাদা বলবি েী টবাবঝ এবং 

িাবদর তেজস্ব যযােযারো অেুর্ায়ী মর্যাদা রক্ষায় েী েী েরা উতচি। 

মােতবে সংস্থাগুবলাবে আরও সমবয়াপবর্াগী ও সংগতিপূণয সংর্ষয মীমাংসার পে টবর েরবি 

িবব। সাবে আফগাতেস্তাবের েরা ও অেযােয দুবর্যাবগ র্ে র্ে সিবর্াতগিা এবং র্বেি দাবের 

বযবস্থা েরবি িবব টর্ে অন্তি িাবদর তেিযতদবের চাতিদাগুবলা টমবে আর িারা ওইসব এলাো 

টেবে স্থাোন্তর ো েবর। 

তিক্ষার তদে টেবে তববিষ েজর টদয়া লাগবব টমবয়বদর তিক্ষায়, র্ারা সামাতজে প্রতিবন্ধেিার 

জেয তিক্ষাপ্রতিষ্ঠাবে টর্বি পাবরো। 

IDP টদর মােতসে স্বাবস্থযর তদবে তববিষ েজর টদয়া জরুতর, তববিষ েবর রু্দ্ধ সংর্বষযর 

ভুিবভাগীরা আর তিশুরা এবক্ষবে উপেৃি িয়। 

মােবাতযোর েমীবদর উতচি োজুে জেবগাষ্ঠী, তববিষ েবর তবযবারা টর্ে আতেযে সিায়িা 

তেতবযবে টপবি পাবর। স্থােীয় রীতিেীতি মাোয় রােবি িবব এবং বুঝবি িবব টর্, এোেী োরীরা 

আরও টবতি েবর তলি-তবষবমযর তিোর এবং সাবে টর্ৌে তের্যািে ও িয়রাতের তিোর িবি পাবর 

র্তদ িারা এেলা বাতড়র বাইবর র্াে। 



 

 

টমােেো, আফগাতেস্তাবে িাতন্ত োেবি িবব এবং রু্দ্ধ-সংর্বষযর মীমাংসা িবি িবব। 

বাংলায্দয্শ অবস্থানরি বলপূবযক তবিাতিি দরাতহঙ্গা শরণার্থীয্দর জনু: 

মর্যাদার top-down (উপর টেবে চাতপবয় টদয়া) সংজ্ঞায়বের ওপর ভরসা ো েবর মােতবে সািার্য-

সংস্থার েমীবদর বুঝবি টচিা েরা উতচি ভুিবভাগী টরাতিিা সমাজ মর্যাদা বলবি েী টবাবঝ এবং 

িাবদর তেজস্ব যযােযারো অেুর্ায়ী মর্যাদা রক্ষায় েী েী েরা উতচি। 

েুব দ্রুি তিক্ষার বযবস্থা েরা উতচি এবং উপরু্ি তিক্ষাসেদ তেতিি েরাও জরুতর। োরী-পুরুষ 

তেতবযবিবষ এবক্ষবে দ্রুি সমাযাে জরুতর। 

েমযসংস্থাে আরও বাড়াটি িবব, এমেতে িারা েযাবম্প বাসরি োেবলও। টেেো এবি েবরই 

টেবলমাে িারা স্বতেভয র িবি পাবর, র্া িাবদর ‘মােসম্মাে’ রক্ষার জেয দরোর। 

েযাবম্পর টভির োরীরা র্তদ র্বরর বাইবর োজ েরবি চায় এবং এবি েবর িাবদর মর্যাদা বাবড় 

টসবক্ষবে িাবদর সিায়িা েরবি িবব। স্থােীয় সংসৃ্কতির সাবে মাোেসই উপাবয় িাবদর জেয 

তিক্ষার বযবস্থা েরবি িবব টর্ে তেবজরাও উপলতব্ধ েবর টেে োরীবদর বাইবর োজ েরার 

স্বাযীেিা দরোর। সম্মােজেে তিল্প-োরোোয় িাবদর োবজর বযবস্থা েরবি িবব (িার মাবঝ 

তেছু তেছু শুযু োরীেমী তেবয়াগ তদবলও চলবব)। এই মুিূবিয  এটি েুবই দরোর টেেো অবেে 

অবেে টরাতিিা িরণােী োরীপ্রযাে পতরবাবর বাস েরবছ। 

েমযসংস্থাবের আরও টর্াগাে প্রবয়াজে। োরণ িাবদর তেজ উবদযাবগ অেয উপাজয ে ও জীববের 

মাটোন্নয়ে প্রবয়াজে। তেবজবদর তে তে দরোর, টোে োদয বা পণয তেেবি র্তদ চায়, িা িারা 

টর্বো তেবজরাই তসদ্ধান্ত তেবি পাটর। 

টরাতিিাবদর মােতসে স্বাবস্থযর তদবে তববিষ েজর টদয়া জরুতর— তববিষ েবর রু্দ্ধ সংর্বষযর 

ভুিবভাতগরা আর তিশুরা এবক্ষবে অতযে উপেৃি িবার সুবর্াগ রবয়বছ। আবরা তববিষ সিায়িা 

টদয়া দরোর োরীবদর জেয। টর্সব োরী মবে েবরে টর্ৌে তের্যািবের দরুে িাবদর ‘ইজ্জি’ এর 

ওপর আর্াি এবসবছ, িাবদর আবরা টবতি সিায়িা প্রবয়াজে।  

েক্সবাজাবর েমযরি মােতবে সংস্থাসমূি ও সরোতর সংগেেগুবলাবে লক্ষয রােবি িবব টর্ে 

োরী-তিশুরা মােবপাচারোরী বা অেয সুবর্াগসন্ধােীবদর তিোর ো িয়। 

পয়তেষ্কািবের মাযযম আবরা উন্নি েরবি িবব টর্ে বৃতির তদবেও েযাবম্প টোলা পাইপ ো োবে। 

দীর্যবময়াবদ টরাতিিাবদরবে োগতরেত্ব ও পূণয োগতরে অতযোর প্রদাবের পতরেল্পো োেবি 

িবব, তববিষি মায়ােমাবরর রাোইে রাবজয। টসো সম্ভব ো িবল অেয টোে রাবে। 

টর্োবেই িারা স্থায়ী আবাসস্থল পাবব টসোবেই িাবদর প্রবয়াজে— 

• োগতরেত্ব 

• িাতন্ত ও তেরাপিা। র্া প্রতিষ্ঠার জেয এেটি বাতিেী দরোর; 

• িাতন্ত ও সংর্ষয মীমাংসার এেটি পদ্ধতি; 



 

 

• এবং এেটি টেেসই ভতবষযবির জেয র্া র্া জরুতর; 

 

আর সববিবষ বলবি িয়, বাংলাবদি সরোর ও এর জেগণ টরাতিিাবদর আশ্রয় তদবি র্া েবরবছ, 

িা তবববচোয় েক্সবাজাবরর স্থােীয় সমাবজর টেেসই উন্নয়বের জবেযও দািা সংস্থাগুবলার 

এতগবয় আসা উতচি। র্াবি েবর িারা টোে দীর্যবময়াতদ ক্ষতির সমু্মেীে ো িয় এবং বাংলাবদবির 

টেেসই উন্নয়বের অগ্রর্াোও বাযাপ্রাি ো িয়। 


