“আরাত্তে আরার নিজর নাম লেখন ফরিবু”

মাইয়াফুয়াওক্কলর হেডাম লইয়ারে ফিল্ড ব্রিফ
ফিল্ড ব্রিফ ইয়ান লইয়ারে র�োহিঙ্গা মানবিক কামর ভিতরদি কাম কইরতা লাজ্ঞে যে হেন মাইয়াফুয়াওক্কলরে লইয়ারে বানাইযে। কাম ইয়ান করন
আর তদারকি করিবার কাম ইয়ানত মুরুব্বি মাইয়াফুয়া আর গুড়া মাইয়াফুয়াওক্কল য�োগায�োগ করিবারলাই হাছা কথাইন মাডর কাউম্মাওক্কল ও
কইত ফারিব। এই হতা ইন মাইয়াফুয়া শরণার্থী কমিশনর ডইল্লা কইজ্জে যে হেডের তুন যা ফাইয়ে এডিক্কাত বানাইযে।1

আসল কতা ১: মাইয়াফুয়াওক্কল কেনে আজ্ঞান্ধি আগান ফরিবু ইন জানে
হেডাম বেজ্ঞুন মানু ষ আর আলাদা গুষ্টির লাই অন্যডইল্লা লা। র�োহিঙ্গা মাইয়াফুয়াওক্কল আজ্ঞান্ধি যাইবার লাই ফ�োক্ত। হেতারা হেতারার ফুয়াত
আর নসিব ইনরে কামত লাগাইবারলাই কি করন ফরিবু ইয়ান হেতারা গম জানে। মাজখান্ধি মাজখান্দি মাইয়াফুয়াওক্কল নিজেরগিন নিজে
করিয়ারে আজ্ঞান্ধি যাইব। আর ন হইলে হেতারা একডইল্লা বইয়ারে কাম করিব। শিবিরর ভিতরদি হেডে হেতারার কামর গ্রুপ রইয়ে, যেন
শান্তি মাইয়াফুয়া, হেতারা ক�োন প্রোগ্রাম বা কাম হইলে হেডে পরামর্শ দে।
“দু ইন্নার বেজ্ঞুন ফাইয়াফুয়ারলাই আরার এক্কান হতা আছে। আরার শান্তি মাইয়াফুয়াওক্কলর গ্রুপ অরে দর করিবার লাই বুলি
আরার অঙ্ঘে দেতক আরা যেন আরার কাম ইন করিত ফারি আর যেন মাইয়াফুয়াওক্কলরে দর বানাইত ফারি।”
- র�োহিঙ্গা আর শান্তি মাইয়াফুয়ার মুরুব্বি।

আসল কতা ২: র�োহিঙ্গা মাইয়াফুয়া হেনে আর�োজ্ঞুনরে টানি ল ইয়ান শিখন ফরিবু
র�োহিঙ্গা মাইয়াফুয়া অলর ফিরিতি, ঘরত আর হেডের গ্রুপ ইনর ভিতরদি বত ডইল্লা দম রইয়ে। হেতারা বত ডইল্লা ক�োঁজ জানে মাইনষরে
টানিবার আর জিবা কামর মনে হ ইবারে আজ্ঞান্ধি যাইবার লাই রাই দে। হেতারা কেনে হেতারার জীবন ইয়ার ফালটাই ফালাইয়ে ইয়ান
জাইনবার লাই বুলি হেতারারে ফুচর করন। হেতারা ক�োনডইল্লা বিপদত ফরবিল আর হেত্তে হেতারা কিজ্জিল ইয়ানরলাই বুলি নিচে কট্টা
উদাহরণ দিলাম :

“আরা র�োহিঙ্গা মাইয়াফুয়া অলরে শিলাই শিখাইবার লাই উজ্ঞা মাস্টর থু ইয়ার। আরার বউ অক্কলে আর�ো
জাইনত চা। আরার বউ আরারে কইল যে হেতারা চা আর আরার অনরারে কন উচিত।”
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“আরা যেতে SSWG ত আইয়ারে শিক্ষিলাম, আরা হেত্তে বাড়িত যাইয়ারে বেজ্ঞুনরে কইলাম হিয়ার পর
আরা বেজ্ঞুনে মত লইলাম যে আরাত্তে আর�ো শিকন ফরিবু ।

যেত্তে আরা নিজেরার ডইল্লা চলি হেত্তে আরার হিছু নু হ। মাগার যেত্তে আরা গ্রুপ বাধিয়ারে চলি,
হেত্তে বত কিছু ফলট দি যা গই। যেন, গ্যাস দিবার ভিতরদি ঝামেলা আছিল, কট্টা ফাইত, কট্টা ন ফাইত।
তই আরা মাঝির অংগে হতা হইয়ারে হেডে লেই দি, তারপরদি আরা আরার গ্যাস বেজ্ঞিন পাই গেয়
(যিন আর ন ফাইতাম)
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আসল কতা ৩: মাইয়াফুয়া অলর হেতারার চিন্তা আর কামরলাই জায়গা করিদন ফরিবু
মাইয়াফুয়া অল হেতারা হেতারা কতা হইবার লাই, সমস্যা ইন লইয়ারে মাথা ঘামাইবার বুলি হেতারারে জায়গা বানাই দন ফরিবু। হেতারার শক্তি
আর ক�োজ ইন বাইর হরিবারলই দন। এতারারে হেতারার জায়গাইন বুঝিলইত দন। হেতারা হেতারালাই বলি কামবেজ্ঞিন ফইলা করিত ফারিব,
যেন পড়ন আর লেখন শিখন। সময়ের লই হেতারা হেতারার ফাল্টাইবার কামর উদ্ধি থিয়ান্না ম্যাপিং আর শিক্ষারে ফাল্টাইবার মতন কাম করিত
ফারে। ইয়ান হেতারা যিয়ান কইব হিয়ান।

মাইয়াফুয়া অক্কল
এডে পড়ন আর
লিখন শিখে যে

আসল কতা ৪: কডের ভিতর কি চলের আর কি ফাল্টার ইয়ান বুঝন ফরিব
মহিলা বেজ্ঞুন উজ্ঞা আর উজ্ঞার তুন অয়ারেকডইল্লা। কট্টা কিছু ন জানে এই ডইল্লা কমবইসসা। আর কট্টা বেজ্ঞিন জানে যে হেন মুরুব্বি।
আর উজ্ঞুনরে অন্যডইল্লা বুঝিত ফারে আর হেতারার গুষ্টির কতামত ফালাই ও দিত পারে। মাইয়কফুয়া অলরে হেতারার চিনে যে হেন মাইনষর
গ�োড়াত যাইবার লাই সু য�োগ করি দন ফরিবু। কারা কারা সু য�োগ না ফার হেতারারে তুইয়ারে বাইর করন ফরিবু আর হেডে কেনে যাইব ইয়ান
বাইর করন ফরিবু। যেইয়ু নে হতা বা দেখা করিত না ফারের বা যেইয়ু নর বিয়া ভাংগি গিয়ে বা বিয়া ন হয় হিহুনর কথা মাথাত রাখন ফরিবু।

আসল কতা ৫: মরতফুয়াওক্কলর লই মিলিমিশিয়ারে থাকন ফরিবু
মাইয়াফুয়াওক্কলর লাই যে কাম ইন করিব হেত্তে মরতফুয়াওক্কলর লই থাকন গম। হেত্তে কামর ভিতরদে কইজ্জা বিজ্জা ইন ন হইব আর গ�োডা
গুষ্টি অংঘে থাইব। মাইয়াফুয়া অলরতে বেজ্ঞুনতুন ফুচরলন ফরিবযে হেতারা অংঘে থাকিব না আর থাইলেও হেতারা কি করন ফরিবু ইন বুঝাই দন
ফরিবু। মরতফুয়া আর মাইয়াফুয়া কেনে একংঘে হইয়ে ইনর কট্টা উদাহরণ :
• হেতারার গুষ্টির কাম লইয়ারে বেজ্ঞুনরে কন।
• জংগি, সেক্স আর উডন্তি শরীর লইয়ারে খ�োলামেলা কতা কন।
• থনর জায়গা ভালা হরিয়ারে মাইয়াফুয়া অলরে ভালা করন।
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শেষ কতা: হেডাম হইল যে এক্কান কাম, ক�োনডইল্লা কামর ফল ন।
হেডাম হইল যে হেন এক্কান জিনিস যেডে মাইয়াফুয়া অল শক্তি আর ফুয়াত ল লইত ফারে। হেতারা লইত ও ফারিব আবার ইয়ানারলাই বুলি
বেজ্ঞিন করিত ও ফারিব। মুরুব্বি জ�োয়ান বেজ্ঞুনে জিয়ান ক, হিয়ান হুনন ফরিবু, বেজ্ঞুনর কতার দাম আছে।

আর�ো কিছু জানিবার থাইলে ইতারার লয় কতা কন ফরিবু ডেল বুসার, ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রোগ্রামস, উইমেন রিফিউজি কমিশন
DaleB@wrcommission.org

মাইয়াফুয়া অলর শরণার্থী কমিশন
মাইয়াফুয়া অলর শরণার্থী কমিশন যিউনে কিছু ন ফা, রাস্তাঘাটত ফরি থা হেতারার জীবন ইয়ান ফকফইক্কা করি ফালা। আরা হেতারার তে কি
লার ইন লইয়ার চিন্তা হরি, তারপর হেতারা হেনে গম চলিত ফারিব, হেনে বেক মিইক্কা কাম সাম করিত ফারিব ইন লইয়ারে আর কাম করি
থাই।

বি:দ্র
1. আরাত্তে আরার নিজর নাম লেখন ফরিবু : কক্সবাজার জেন্ডার অপারেশনাল রিভিউ প্রতিবেদনর ভিতরদি (জুলাই ২০১৮) র�োহিঙ্গা অলর মনত তুন

মাইয়াফুয়া মরতফুয়া অক্কলর হেডাম লইয়ারে র�োহিঙ্গা রিপ�োর্ট এডে ফন যাইব https://wrc.ms/gen-eq-rohingya-report.

ইবা বানাইয়্যে যে স�োহানা নাজনিন অনু
অক্টোবর ২০১৯
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