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মহিলাদের ক্ষমতায়দের উপর একটি সদরজহমদে হিিরণ

“আমাদের হেদজদের োম হেদজদেরদকই হলখদত িদি”

এই সরেজমিরে মিিেণটি রেোমিঙ্োরেে প্রমি িোেমিক প্রমিমরিয়োে জে্য সরেজমিরে কি্মেি কি্মচোমেরেে িমিলোরেে ক্ষিিোয় সম্পরক্ম  িমুেয়োমে িোি্ম ো 
প্রেোরেে জে্য তিমে কেো িরয়রে।এই িমুেয়োমে িোি্ম োগমুলরক সরেজমিরে কি্মেি কিমীেো িমিলো ও কিিয়সী রিরয়রেে সরঙ্ অংশগ্রিণ ও রেিৃত্ব 
প্রসরঙ্ কথো িলোে সিয়ও ি্যিিোে কেরি পোরেে।এই িোি্ম োগমুল িমিলো শেণোথমী মিষয়ক কমিশে (উইরিন্স রেমিউমজ কমিশে) দ্োেো পমেচোমলি 
একটি িলূ্যোয়ে রথরক প্রোপ্ত িরথ্যে মিমতিরি তিমে কেো িরয়মেল।1 

িুহেয়াহে িাত্া 1: ররাহিঙ্া মহিলারা এহিদয় যািার পথটা রেদেে 
প্রমিটো ি্যমতি ও সিেুোরয়ে কোরে ক্ষিিোয়ে আলোেো-আলোেোিোরি রেখোরি।রেোমিঙ্ো িমিলো ও কিিয়সী রিরয়েো এমগরয় যোিোে পথ সম্পরক্ম  
পোেেশমী।িোেো রসই পেরক্ষপগমুলে ি্যোপোরে খিু িোলিোরি জোরেে রযগমুল িোরেে পেন্দ ও সরুযোগ-সমুিধোগমুলরক প্রসোমেি কেোে জে্য সিরয়ে সোরথ 
সোরথ রেওয়ো উমচৎ।রকোে রকোে সিয় িমিলো ও কিিয়সী রিরয়েো রসই পেরক্ষপ মেরজ রথরকই রেরিে।আিোে রকোে রকোে সিয় িোেো সমমিমলিিোরি 
িো রেরিে।মশমিরে করয়কটি িমিলোরেে রগোষ্ী আরে, রযিে শোমতি িমিলো, যো মিমিন্ন কি্মসমূচ ও কোয্মকলোপগমুল সম্পরক্ম  পেোিশ্ম মেরি পোরে।

“মিরবেে িমিলোরেে উরদেরশ্য আিোরেে একটি িোি্ম ো আরে।আিোরেে শোমতি িমিলো রগোষ্ীরক শমতিশোলী করে রিোলোে জে্য আিোরেে 
সিোয়িো কেেু, যোরি আিেো আিোরেে কোয্মকলোপগমুলরক সম্প্রসোমেি করে আিোরেে িমিলোরেে শমতি প্রেোে কেরি পোমে।”  
- রেোমিঙ্ো িমিলো ও শোমতি িমিলো প্রমিমেমধ

িুহেয়াহে িাত্া 2: ররাহিঙ্া মহিলারা ও কমিয়সী রমদয়রা কীভাদি অে্যদের 
প্রভাহিত কদরে তা হিখুে 
রেোমিঙ্ো িমিলোরেে ও কিয়িয়সী রিরয়রেে িোরেে সম্পরক্ম , পমেিোরে এিং সিোরজে িরধ্য মিমিন্ন ধেরেে ক্ষিিো েরয়রে।িোরেে কোরে আরগ রথরকই 
রকৌশরলে একটি ররেমণ েরয়রে যো মেরয় রেোজ িোেো অে্যরেে প্রিোমিি করেে, এিং িোরেে জে্য জেমুে এিে মিষয়গমুলে ি্যোপোরে পেরক্ষপ মেরি 
িোরক কোরজ লোগোে।রেোমিঙ্ো িমিলোরেে ও কিিয়সী রিরয়রেে মজজ্োসো কেেু িোেো কীিোরি িোরেে জীিরে অথিো িোরেে পমেিোরেে িো সিোরজে 
জীিরে পমেিি্মে এরেরেে।িোেো রয সি প্রমিিন্ধকিোগমুলে সমিখুীরে িরয়রেে রসগমুল কী কী?রকোে রকোে রকৌশলগমুল খিু িোল কোজ করেমেল?মেরচ 
করয়কটি উেোিেণ রেওয়ো িল...

“িমিলোরেে এিং কিিয়সী রিরয়রেে জে্য সেুমক্ষি এিে স্োরে আিেো রসলোই মশক্ষোে একজে মশক্ষক চোই।আিোে স্তী আেও 

মশখরি চোয়।আিোরেে স্তীেো আিোরেে িরলমেরলে িোেো এটোই চোে এিং আিোরেে আপেোরক িলো উমচৎ।”
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“আিেো যখে একো একো যোই িখে মকেুই িয় েো।মকন্তু আিেো যমে েলগিিোরি যোই, িোিরলই আিেো মকেু পমেিি্মে আেরি 

পোমে।উেোিেণস্বেপূ, গ্যোস সেিেোরি মকেু সিস্যো রেখো মেরয়মেল—মকেু িোেষু গ্যোস পোমছিরলে, আিোে মকেু িোেষু পোমছিরলে 

েো।িোই, আিেো িোমিে সরঙ্ কথো িরলমেলোি এিং একটো আরিেেপত্র পূেণ করেমেলোি, আে িোেপে আিেো এই িোম়িে জে্য 

মসমলন্োে রপরয় মগরয়মেলোি (রয িোম়িরি রেওয়ো িরয়মেল েো)।”

“আমি যখে SSWG-এ এরসমেলোি এিং েিুে েিুে মজমেস মশরখমেলোি, আমি িোম়িরি মিরে মগরয় আিোে প্রমিরিশীরেে িো 

িরলমেলোি, এিং িখে আিেো ঠিক করেমেলোি রয, আিেো একরত্র আসি এিং আেও অরেক মকেু মশখি।”
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িুহেয়াহে িাত্া 3: মহিলাদের ও কমিয়সী রমদয়দের জে্য পহরসর ততহর করুে 
রযখাদে তারা তাদের ভািো-হেন্া ও কাজকম্গুহলদক পাদিে
মশমিরেে িিৃতিে সিস্যো ও আশংকোগমুল মেরয় এরক-অপরেে সরঙ্ কথো িলোে জে্য িমিলোরেে ও কিিয়সী রিরয়রেে জোয়গো করে মেে।িোরেেরক 
িোরেে শমতি ও রকৌশলগমুলে অরবেষণ কেরি িলেু।িোরেেরক িোরেে সোধোেণ লক্ষ্যগমুলরক মচমনিি কেরি মেে।িোেো শধুিুোত্র িোরেে এরক-অপরেে 
জে্য কোয্মকলোপ মেরয়ই যোত্রো শেু ুকেরি পোরে—রযিে, মলখরি ও প়িরি রশখো।সিরয়ে সোরথ সোরথ, িোেো িিৃতিে জেসিোরজ িেল আেরি চোইরি 
পোরেে—রযিে, মেেোপতিোে পমেিোপ কেো িো মশক্ষোেোেরক িজিিু করে রিোলো মিমতিক িেলগমুল।মসদ্োতিটো িোরেেরকই মেি িরি।

িুহেয়াহে িাত্া 4: অন্ভ্ুহতি ও তিহেদর্্যর তত্তািধাে
িমিলোেো প্ররি্যরকই আলোেো-আলোেো।িোরেে িরধ্য রকউ রকউ কিিয়সী যোরেে িরধ্য েিুে েিুে মচতিোিোিেো আরে।রকউ রকউ আিোে িয়স্ক, 
যোরেে িরধ্য জীিে সম্পরক্ম  প্রচুে অমিজ্িো েরয়রে।অে্য িমিলোরেে “আলোেো” মিরসরি গণ্য কেো রযরি পোরে এিং িোেো সিোজ রথরক িমিষৃ্ি 
িরি পোরেে।িরৃতিে অে্য িমিলোরেে মচমনিি কেরি এিং িোরেে কোরে রপৌঁেোরি িমিলোরেে ও কিিয়সী রিরয়রেে সোিোয্য কেেু।িোরেেরক রসই সি 
িমিলোরেে কথো মচতিো কেরি িলেু যোেো িয়ি িোে পর়ি রগরেে, এিং এই রগোষ্ীগমুলে কোরে রপৌঁেোরেোে ি্যোপোরে রকৌশল তিমে কেেু।রসই সি 
িমিলোরেে এিং কিিয়সী রিরয়রেে কথো িোিেু যোরেে চলোরিলো কেোয় িো কথোিোি্ম ো িলোয় অসমুিধো থোকরি পোরে, অথিো রসই সি িমিলোরেে 
কথো িোিেু যোেো িয় মিিোি-মিমছিন্নো িো অমিিোমিিো।

িুহেয়াহে িাত্া 5: পরুুষ ও কমিয়সী রেদলদের যতুি করা
পেুষু ও কিিয়সী রেরলরেে যতুি কেোটো খিুই জেমুে, এিেমক রসই সি কোয্মকলোপগমুল পমেচোলেো কেোে সিয়ও রযগমুল িলূি িমিলোরেে ও 
কিিয়সী রিরয়রেে উরদেশ্য করে গিৃীি িরয়রে।এরি কোয্মকলোপগমুলে সম্পরক্ম  িুল রিোিো-িমুি িন্ধ িরি, এিং সিোরজে িরধ্য রথরক িিৃতিে সিোয়িো 
পোিোে মিষয়টি সমুেমচিি কেো যোরি।রয সি িমিলোরেে ও কিিয়সী রিরয়রেে মেরয় কোজ কেরেে িোরেে রথরক জোেরি চোে িোেো আে কোরেে 
কোরেে এই কোয্মকলোরপ যতুি কেরি চোে এিং আপমে কীিোরি িোরেে সোিোয্য কেরি পোরেে।পেুষু ও কিিয়সী রেরলরেে কীিোরি যতুি কেো 
িরয়রে িোে মকেু উেোিেণ রেওয়ো িল:

• িোরেে সিোরজ িমিলোরেে কোয্মকলোপগমুলে ি্যোপোরে সরচিেিো গর়ি রিোলো।
• মলঙ্-মিমতিক মিংসো এিং রযৌে ও প্রজেেগি স্বোস্্য সম্পরক্ম  গিৃপ্রোঙ্রে আরলোচেো।
• েোস্ো রিেোিি করে মেেোপে স্োেগমুলরি িমিলোরেে ও কিিয়সী রিরয়রেে গমিমিমধে সগুি করে রিোলো।

িমিলোেো এখোরে 

প়িরি এিং মলখরি 

রশরখে
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সমাপেী িাত্া: ক্ষমতায়ে একটি প্রহরিয়া, রকাে প্রকদপের পহরণাম েয়।
ক্ষিিোয়ে িল একটি প্রমরিয়ো যোে িোধ্যরি িমিলোেো ও কিিয়সী রিরয়েো ক্ষিিো লোি করেে এিং জীিরেে জে্য পেরন্দে সরুযোগ পোে।িোরেে 
জে্য সোিল্য ও প্রমিস্পধ্মো েইু-ই থোকরি।িোরেে চলোে পরথ িমিলোেো ও কিিয়সী রিরয়েো রয সি মসদ্োতি ও পেরক্ষপগমুল গ্রিণ কেরিে রসই 
সিগমুলরকই স্বীকৃমি মেে— ি়ি ও রেোট।িোে সিগমুলই গেুতু্বপূণ্ম!

আেও িরথ্যে জে্য, রেল িশুোরেে সরঙ্ রযোগোরযোগ কেেু মযমে িমিলো শেণোথমী মিষয়ক কমিশরেে কি্মসমূচ মিিোরগে উপ-সিোপমি
DaleB@wrcommission.org

 
 

মহিলা িরণাথথী হিষয়ক কহমিে িা উইদমন্স হরহিউহজ কহমিে 

িমিলো শেণোথমী মিষয়ক কমিশে সংঘষ্ম ও সংকরটে কোেরণ উরছিে িওয়ো িমিলো, মশশ ুও কিিয়সীরেে জীিেরক উন্নি করে এিং িোরেে 
অমধকোেগমুলরক েক্ষো করে।আিেো িোরেে প্ররয়োজেীয়িোগমুলরক অরবেষণ কমে, সিোধোেগমুলরক শেোতি কমে এিং িোরেে সিেশীলিোরক িজিিু করে 
রিোলোে জে্য কি্মসমূচ ও েীমি প্রণয়রেেে পেোিশ্ম মেই এিং িোেমিক অেশুীলেগমুলরি পমেিি্মে আমে।. 

দ্রষ্টি্য

1.  “আিোরেে মেরজরেে েোি মেরজরেেরকই মলখরি িরি” কক্স িোজোে রজন্োে অপোরেশেোল মেমিউ মেরপোট্ম  (জলুোই 2019)-এ রেোমিঙ্োরেে প্রমি িোেমিক প্রমিমরিয়োয় মলঙ্ 
তিষি্যিীেিো ও িমিলোরেে ক্ষিিোয়ে।এখোরে পোরিেt https://wrc.ms/gen-eq-rohingya-report.

মচত্রোলংকেরণ, রসোিোেো েোজমেে অে।ু
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