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মাইয়াফুয়াওক্কলর হেডাম লইয়ারর ফফল্ড ফরিফ

“আরারতে আরার ফিজর িাম হলখি ফফরবু”

ফফল্ড ফরিফ ইয়াি লইয়ারর হরাফেঙ্া মািফবক কামর ফিতরফি কাম কইরতা লারঞে হে হেি মাইয়াফুয়াওক্কলরর লইয়ারর বািাইরে। কাম ইয়াি করি 
আর তিারফক কফরবার কাম ইয়ািত মুরুফবি মাইয়াফুয়া আর গুড়া মাইয়াফুয়াওক্কল হোগারোগ কফরবারলাই োছা কথাইি মাডর কাউম্াওক্কল ও 
কইত ফাফরব। এই েতা ইি মাইয়াফুয়া শরণাথ্থী কফমশির ডইল্া কইরজে হে হেরডর তুি ো ফাইরয় এফডক্কাত বািাইরে।1 

আসল কতা ১: মাইয়াফুয়াওক্কল হকরি আঞোফধি আগাি ফফরবু ইি জারি 

হেডাম হবঞুেি মািুষ আর আলািা গুফটির লাই অি্যডইল্া লা। হরাফেঙ্া মাইয়াফুয়াওক্কল আঞোফধি োইবার লাই হফাক্ত। হেতারা হেতারার ফুয়াত 
আর িফসব ইিরর কামত লাগাইবারলাই ফক করি ফফরবু ইয়াি হেতারা গম জারি। মাজখাফধি মাজখাফদি মাইয়াফুয়াওক্কল ফিরজরফগি ফিরজ 
কফরয়ারর আঞোফধি োইব। আর ি েইরল হেতারা একডইল্া বইয়ারর কাম কফরব। ফশফবরর ফিতরফি হেরড হেতারার কামর গ্রুপ রইরয়, হেি 
শাফতি মাইয়াফুয়া, হেতারা হকাি হ্াগ্াম বা কাম েইরল হেরড পরামশ্ হি।

“িুইন্ার হবঞুেি ফাইয়াফুয়ারলাই আরার এক্কাি েতা আরছ। আরার শাফতি মাইয়াফুয়াওক্কলর গ্রুপ অরর ির কফরবার লাই বুফল 
আরার অরঘে হিতক আরা হেি আরার কাম ইি কফরত ফাফর আর হেি মাইয়াফুয়াওক্কলরর ির বািাইত ফাফর।”  

- হরাফেঙ্া আর শাফতি মাইয়াফুয়ার মুরুফবি।

আসল কতা ২: হরাফেঙ্া মাইয়াফুয়া হেরি আররাঞুেিরর টাফি ল ইয়াি ফশখি ফফরবু 

হরাফেঙ্া মাইয়াফুয়া অলর ফফফরফত, ঘরত আর হেরডর গ্রুপ ইির ফিতরফি বত ডইল্া িম রইরয়। হেতারা বত ডইল্া হকাঁজ জারি মাইিষরর 
টাফিবার আর ফজবা কামর মরি ে ইবারর আঞোফধি োইবার লাই রাই হি। হেতারা হকরি হেতারার জথীবি ইয়ার ফালটাই ফালাইরয় ইয়াি 
জাইিবার লাই বুফল হেতারারর ফুচর করি। হেতারা হকািডইল্া ফবপিত ফরফবল আর হেরতে হেতারা ফকফজেল ইয়ািরলাই বুফল ফিরচ কট্া 
উিােরণ ফিলাম :

“আরা হরাফেঙ্া মাইয়াফুয়া অলরর ফশলাই ফশখাইবার লাই উঞো মাস্টর থুইয়ার। আরার বউ অক্করল আররা 
জাইিত চা। আরার বউ আরারর কইল হে হেতারা চা আর আরার অিরারর কি উফচত।”
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হেরতে আরা ফিরজরার ডইল্া চফল হেরতে আরার ফেছু িু ে। মাগার হেরতে আরা গ্রুপ বাফিয়ারর চফল,  
হেরতে বত ফকছু ফলট ফি ো গই। হেি, গ্যাস ফিবার ফিতরফি ঝারমলা আফছল, কট্া ফাইত, কট্া ি ফাইত। 
তই আরা মাফঝর অংরগ েতা েইয়ারর হেরড হলই ফি, তারপরফি আরা আরার গ্যাস হবফঞেি পাই হগয়  
(ফেি আর ি ফাইতাম)

“আরা হেরত SSWG ত আইয়ারর ফশফষিলাম, আরা হেরতে বাফড়ত োইয়ারর হবঞুেিরর কইলাম ফেয়ার পর 
আরা হবঞুেরি মত লইলাম হে আরারতে আররা ফশকি ফফরবু।
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আসল কতা ৩: মাইয়াফুয়া অলর হেতারার ফচতিা আর কামরলাই জায়গা কফরিি ফফরবু 

মাইয়াফুয়া অল হেতারা হেতারা কতা েইবার লাই, সমস্যা ইি লইয়ারর মাথা ঘামাইবার বুফল হেতারারর জায়গা বািাই িি ফফরবু। হেতারার শফক্ত 
আর হকাজ ইি বাইর েফরবারলই িি। এতারারর হেতারার জায়গাইি বুফঝলইত িি। হেতারা হেতারালাই বফল কামরবফঞেি ফইলা কফরত ফাফরব, 
হেি পড়ি আর হলখি ফশখি। সমরয়র লই হেতারা হেতারার ফাল্াইবার কামর উফধি ফথয়ান্া ম্যাফপং আর ফশষিারর ফাল্াইবার মতি কাম কফরত 
ফারর। ইয়াি হেতারা ফেয়াি কইব ফেয়াি। 

আসল কতা ৪: করডর ফিতর ফক চরলর আর ফক ফাল্ার ইয়াি বুঝি ফফরব

মফেলা হবঞুেি উঞো আর উঞোর তুি অয়াররকডইল্া। কট্া ফকছু ি জারি এই ডইল্া কমবইসসা। আর কট্া হবফঞেি জারি হে হেি মুরুফবি। 
আর উঞুেিরর অি্যডইল্া বুফঝত ফারর আর হেতারার গুফটির কতামত ফালাই ও ফিত পারর। মাইয়কফুয়া অলরর হেতারার ফচরি হে হেি মাইিষর 
হগাড়াত োইবার লাই সুরোগ কফর িি ফফরবু। কারা কারা সুরোগ িা ফার হেতারারর তুইয়ারর বাইর করি ফফরবু আর হেরড হকরি োইব ইয়াি 
বাইর করি ফফরবু। হেইয়ুরি েতা বা হিখা কফরত িা ফাররর বা হেইয়ুির ফবয়া িাংফগ ফগরয় বা ফবয়া ি েয় ফেহুির কথা মাথাত রাখি ফফরবু। 

আসল কতা ৫: মরতফুয়াওক্কলর লই ফমফলফমফশয়ারর থাকি ফফরবু

মাইয়াফুয়াওক্কলর লাই হে কাম ইি কফরব হেরতে মরতফুয়াওক্কলর লই থাকি গম। হেরতে কামর ফিতররি কইজো ফবজো ইি ি েইব আর হগাডা 
গুফটি অংরঘ থাইব। মাইয়াফুয়া অলররত হবঞুেিতুি ফুচরলি ফফরবরে হেতারা অংরঘ থাফকব িা আর থাইরলও হেতারা ফক করি ফফরবু ইি বুঝাই িি 
ফফরবু। মরতফুয়া আর মাইয়াফুয়া হকরি একংরঘ েইরয় ইির কট্া উিােরণ :

• হেতারার গুফটির কাম লইয়ারর হবঞুেিরর কি।
• জংফগ, হসক্স আর উডফতি শরথীর লইয়ারর হখালারমলা কতা কি। 
• থির জায়গা িালা েফরয়ারর মাইয়াফুয়া অলরর িালা করি। 

মাইয়াফুয়া অক্কল 
এরড পড়ি আর 
ফলখি ফশরখ হে
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হশষ কতা: হেডাম েইল হে এক্কাি কাম, হকািডইল্া কামর ফল ি।

হেডাম েইল হে হেি এক্কাি ফজফিস হেরড মাইয়াফুয়া অল শফক্ত আর ফুয়াত ল লইত ফারর। হেতারা লইত ও ফাফরব আবার ইয়ািারলাই বুফল 
হবফঞেি কফরত ও ফাফরব। মুরুফবি হজায়াি হবঞুেরি ফজয়াি ক, ফেয়াি হুিি ফফরবু, হবঞুেির কতার িাম আরছ।

আররা ফকছু জাফিবার থাইরল ইতারার লয় কতা কি ফফরবু হডল বুসার, িাইস হ্ফসরডন্ট, হ্াগ্ামস, উইরমি ফরফফউফজ কফমশি  

DaleB@wrcommission.org
 
 

মাইয়াফুয়া অলর শরণাথ্থী কফমশি

মাইয়াফুয়া অলর শরণাথ্থী কফমশি ফেউরি ফকছু ি ফা, রাস্াঘাটত ফফর থা হেতারার জথীবি ইয়াি ফকফইক্কা কফর ফালা। আরা হেতারার হত ফক 
লার ইি লইয়ার ফচতিা েফর, তারপর হেতারা হেরি গম চফলত ফাফরব, হেরি হবক ফমইক্কা কাম সাম কফরত ফাফরব ইি লইয়ারর আর কাম কফর 
থাই। 

ফব:দ্র

1.   আরারতে আরার ফিজর িাম হলখি ফফরবু : কক্সবাজার হজন্ার অপাররশিাল ফরফিউ ্ফতরবিির ফিতরফি (জুলাই ২০১৮) হরাফেঙ্া অলর মিত তুি 

মাইয়াফুয়া মরতফুয়া অক্কলর হেডাম লইয়ারর হরাফেঙ্া ফররপাট্ এরড ফি োইব https://wrc.ms/gen-eq-rohingya-report.

ইবা বািাইরয়্য হে হসাোিা িাজফিি অিু

উইরমন্স ফরফফউফজ কফমশি, ১৫ পফচিম ৩৭ ফ্রিট, ১০ তলা, ফিউ ওয়াক্,এি ওয়াই ১০০১৮
info@wrcommission.org | www.womensrefugeecommission.org | @wrcommission

অর্াবর ২০১৯


