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কমিউমিটি অবদািকারীদদর জি্য  
সংমষিপ্তসার

বাংলাদদদে কক্সবাজাদর ররামিঙ্া  
পুরুষ ও রেদলদদর অধ্যয়ি

কে আমরা 

িারী ররমিউমজ কমিেি (ডাব্লুআরমস) জীবিদক উন্নত কদর 
এবং িারী, মেশু এবং যুবকদদর অমধকার রষিা কদর, যারা দ্বন্দ্ব 
ও সংকট দ্বারা মবতাম়িত িদয়দে। আিরা উদ্বাস্তু আবাসিগুমলদত 
ভ্রিণ কমর এবং মবমছিন্ন িািুষ সদঙ্ কথা বদল তাদদর মক 
প্রদয়াজি জািদত রেষ্া কমর। আিরা জামতসংদের সংস্া এবং 
আন্তজ্ামতক ও স্ািীয় সংস্ার সাদথও কথা বমল। এরপর আিরা 
মবমছিন্ন িারী, মেশু এবং যুবদকর জীবিদক উন্নত করার জি্য 
কী করা উমেত তা মিদয় আন্তজ্ামতক ও জাতীয় সংস্ার সুপামরে 
কদর থামক।

েক্সবাজারর আমরা সবাই মমরে মে 
েররমিোম
ডাব্লুআরমস একটি প্রকল্প োল ুকদরদে যা উদ্বাস্তুদদর পুরুষ  
ও রেদলদদর েরণাথথী এবং সুরষিা প্রদয়াজিগুমল রদখদে। আিরা 
মতিটি রদদে এই গদবষণা করমে।

২015 সাদলর জলুাই িাদস, মিয়ািিার ও বাংলাদদদের ররামিঙ্া পুরুষদদর 
এবং রেদলদদর অমিজ্ঞতা সম্পদক্ জািদত দইু গদবষক কদক্সর বাজার, 
বাংলাদদদে ভ্রিণ কদরি। কুতুপালং ক্যাদম্পর োরটি অংদে আিরা 
109 ররামিঙ্া পুরুষ, িারী ও মকদোরীদদর সাদথ ২1 টি রিাকাস গ্রুদপর 
আদয়াজি কদরমে। আিরা 45 িািবতাবাদী সিায়তা শ্রমিক এবং 
িািবামধকার মবদেষজ্ঞদদর সাষিাতকারও কদরমে। 

আমরা মে কেোম
এই কাজ রথদক রবমরদয় এদসদে তা জািার অমধকার আপিার আদে। 
গদবষণাকারীরা জািদত পাদরি রয:

• িায়ািিাদর, রসিাবামিিী উতপী়িি ও মিয্াতদির জি্য ররামিঙ্া 
পুরুষ এবং রেদলদদর লষি্যবস্তু বদল িদি কদর। আিরা এও 
শুদিমে রয রবসািমরক িাগমরক ও পুমলেও তাদদর লষি্যবস্তু 
কদরদে। এই উতপী়িদির মকেু অংে েরীদরর সংদবদিেীল অংদে 
আোত কদর িদয়দে, যার িদধ্য রযৌিাঙ্ এবং িলদ্বার রদয়দে। এই 
সংদবদিেীল অংদে অত্যাোদরর পর অদিক পুরুষ ও রেদল িারা 
রগদে বা িত্যা করা িদয়দে।

• িায়ািিাদর, রসিাবামিিী কদয়কজি ররামিঙ্া পুরুষ ও 
রেদলদিদয়দদর পমরবাদরর িমিলা সদস্যদদর ও সম্প্রদাদয়র 
সদস্যদদর মবরুদধে রযৌি মিয্াতদির সাষিী িদত বাধ্য কদর।  
এটি রবদঁে থাকা এবং পুরুষ পয্দবষিকদদর জি্য গিীর 
রবদিাদায়ক মেল। 

• কক্সবাজার রজলায়, মকেু েরণাথথী পুরুষ এবং রেদলরা 
মবদেষিাদব অিয্্যাদার পদষি উন্কু্ত। এর িদধ্য অন্তি্ুক্ত 
রদয়দে মকদোরাবস্ার রেদলরা, পুরুষ এবং িািমসক মবকাে  
িা েটা বা োরীমরক অষিি রেদলরা, এবং পুরুষ যারা 
আিুষ্ামিকিাদব কাজ করদে, এবং মিঁজ়িা (উিমলঙ্ী, 
ইণ্ারদসক্স এবং তৃতীয়-মলঙ্র পুরুষ)।

• অদিক পুরুষ এবং রেদলরা যারা উতপী়িি এবং মিয্াতি 
সি্য কদরদেি তাদদর উদলেখদযাগ্য স্াস্্য, িদিাস্ামবিক এবং 
সািামজক আবে্যকতা রদয়দে। পুরুষ ও রেদলদদর যারা তাদদর 
রযৌিাঙ্ বা িলদ্বাদরর উতপী়িি রিাগ কদরদে তাদদর িািমসক 
স্াস্্যদসবা সি মেমকৎসা রসবার প্রদয়াজি রদয়দে।

• রয পুরুষদদর, রেদলদদর, িমিলাদদর, এবং রিদয়দদর উতপী়িি  
এবং মিয্াতি অমিজ্ঞতা আদে তাদদর জি্য কক্সবাজাদর 
ক্যাদম্পর মিতদর এবং বাইদর স্াস্্য, িািমসক স্াস্্য, এবং  
সুরষিা রসবা উন্নত করা প্রদয়াজি।

• এিি অদিক বাধা রদয়দে যা পুরুষ এবং রেদলদদর পমরদষবাগুমল 
রপদত বাধা রদয়। উদািরণ স্রুপ, উদ্বাস্তুদদর কাদে রসবা 
সম্পদক্ সীমিত তথ্য উপলব্ধ রদয়দে। মিয্াতদির মেকার িওয়া 
একজি পুরুষ বা রেদলদক সািায্য রপদত রকাথায় রযদত িদব 
তারা িদয়ত তা জাদি িা । পমরদষবা সরবরািকারীরা এবং 
অি্যাি্যরা িয়ত জাদি িা রয পুরুষ ও রেদলদদর এই ধরদণর 
উতপী়িি ও মিয্াতদির লষি্যবস্তু করা িদয়দে। 

• িািবতামবদরাধী এদজমসিগুমলদক পুরুষ ও রেদলদদর জি্য সুরষিা 
প্রমরিয়া উতপী়িি ও রোষদণর ঝঁুমক মিদয়ই মবকাে করদত 
িদব।

এর ের মে?
িমিলা মরমিউমজ কমিেি এই গদবষণায় িলািল এবং সুপামরে 
সম্পদক্ একটি প্রমতদবদি প্রকাে কদরদে, যার মেদরািাি “It’s 
Happening to Our Men as Well”: ররামিঙ্া পুরুষ ও 
রেদলদদর মবরুদধে রযৌি উতপী়িি। সুপামরেগুমল আন্তজ্ামতক 
ও জাতীয় িািমবক সংস্াগুমলদক সুরষিা প্রমরিয়া উন্নত করদত 
সিায়তা করদব এবং কক্সবাজাদর ঝঁুমকপূণ্ পুরুষ ও রযৌি 
উতপী়িি রিাগ করা রেদলদদর এবং পুরুষদদর জি্য  
পমরদষবাগুমল েমক্তোলী করদব।

আপমি https://wrc.ms/svmb-rohingya এ মরদপাট্টি 
(ইংদরমজদত) প়িদত পাদরি। .
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যমি আেনার বা আেনার জানা োরও সাহারযযের 
প্রর়াজন হ় তরব কোথা় কযরত হরব

যমদ আপমি বা আপিার পমরমেত কাউদক উতপী়িি বা মিয্াতদির 
অমিজ্ঞতা িদয়দে, দয়া কদর মিকটতি রিমডমসিস সাসি ফ্রমটিয়ারস 
(এিএসএি) স্াস্্য সুমবধাদত যাি। যমদ রকাি রিমডকাল জমিত  
জরুমর অবস্া থাদক, 24-েটিা এম্এস্এফিটলাইি রিাি িম্বর  
01844-050199 এ রযাগাদযাগ করুি। 

এই অধযে়রের মবষর় আেনার কোন প্রশ্ন বা  
উরবেগ থােরে, ি়া েরর কযাগারযাগ েরুন:

মিস ইিা বদুজা
বাংলাদদে রপ্রাগ্াি ি্যাদিজার রিা
আইিী কি ্মবশ্বব্যাপী (আইি)
কক্সবাজার
বাংলাদদে
রিায়াটস্অ্যাপ: +614.246.274.33
buzo@legalactionorldwide.org

ডাঃ সারাি োইদিাএথ
রযৌি উতমপ়িি প্রকল্প পমরোলক / পরািে্দাতা
িমিলা মরমিউমজ কমিেি
15 ওদয়ষ্ 37 তি ম্রিট, মিউয়ক্, 
এন্ওয়াই 10018 যুক্তরাষ্ট্র 
আদিমরকা
রটমলদিাি: +1.212.551.3115
svproject@wrcommission.org 

মিঃ রডল বদুের
কায্্যরিদির জি্য বমরষ্ পমরোলক
িমিলা মরমিউমজ কমিেি 
15 ওদয়ষ্ 37 তি ম্রিট, মিউয়ক্, 
এন্ওয়াই 10018 যুক্তরাষ্ট্র 
আদিমরকা
রটমলদিাি: +1.212.551.3129
DaleB@wrcommission.org 

িিমলা রদিমউজম কিমেি, 15 ওয়দস্ট 37 তি স্ট্রমট, 9 ি তলা, িমউ ইয়র্ক, এিওয়াই 10018
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