Physicians for Human Rights

য�ৌন নিপ ীড়ন, মানসিক
বিপরয়্য ও অবহেলা
বাংলাদেশে শরণার ্থী ক্যাম্পে অবস্থানরত র�োহিঙ্গা জনগ�োষ্ ঠীকে স্বাস্থ্যসেবা
্য
প্রদানকর্মীদের পরবেক্ষণভিত্তিক
মন্তব্য
অক্টোবর ২০২০

আগস্ট ২০১৭। হাজার হাজার র�োহিঙ্গা বাংলাদেশের কক্সবাজারে দলে দলে পাড়ি
জমাতে শুরু করে। দিনের পর দিনে হেঁটে তারা গুলির শব্দ থেকে, মৃত্যুর গন্ধ থেকে,
পুড়ে যাওয়া বাড়িঘর ও জমিজমা, এবং মায়ানমার সেনাবাহিন ীর সহিংসতা থেকে
পালিয়ে আসে।
কয়েকদিনের মধ্যেই, খুব দ্রুত, বাঁশ ও প্লাস্টিকের তেরপল দিয়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্র
নির্মাণ করা হয়। সারা বিশ্বের সকল স্থান থেকে স্বাস্থ্যকর্মীরা সাহায্যের জন্য এগিয়ে
আসতে থাকে।
র�োহিঙ্গা সার্ভাইভারদের চিকিৎসা প্রদানকার ী ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিক্স, ও
মন�োবিজ্ঞান ীদের শ�োনা ঘটনার বিবরণীতে সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়।
চ�োখের সামনেই পরিবারের সদস্যদের হত্যা করা হয়। পুরুষদের হত্যা করা হয়
এবং নার ীদের ধর্ষণ করা হয়। সেনাবাহিন ীর ইউনিফর্ম পরিহিত একদল ল�োক
মহিলাদের একটি বাড়িতে তালাবদ্ধ করে রেখে তাদের গণধর্ষণ করতে থাকে।
পরিবার ও সম্প্রদায়ের সদস্যদের ধর্ষণ ও য�ৌন হয়রানির ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে বাধ্য
করা হয়। এই ভয়াবহতার ঘটনা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়।
স্বাস্থ্যকর্মীরা এই সহিংসতার ব্যাপক শার ীরিক ও মানসিক প্রভাব লক্ষ্য করে।
স্ত্রীর�োগ সংক্রান্ত ক�োন�ো পর ীক্ষা করার সময়ে বা অপ্রত্যাশিত গর্ভধারণের ক্ষেত্রে,
শার ীরিক প্রভাবসমূহ পরিলক্ষিত হয়। সার্ভাইভারদের চ�োখের চাহনি, অশ্রু, অজানা
কারণে শর ীরে ব্যথা থেকে, কয়েক মাস বা কয়েক বছর পরে, মানসিক প্রভাবসমূহ
পরিলক্ষিত হয়।
র�োগীদের সাহায্য করার জন্য তারা নিজেদের সামর্থ্যে যা সম্ভব সবই করে, কিন্তু
এই কাজের প্রতিকূলতাও যথেষ্ট রয়েছে। মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে
স ীমাবদ্ধতা রয়েছে। য�োগায�োগের ক্ষেত্রে বাধা রয়েছে। সাংস্কৃতিক কলঙ্ক রয়েছে।
র�োগীদের সংখ্যা অনেক বেশি। য�ৌন নিপ ীড়নের শিকার সার্ভাইভারদের জন্য
বিশেষভাবে ক�োন�ো সেবা পাওয়ার ব্যবস্থা নেই। শরণার ্থী শিবিরে ক্রমাগত য�ৌন
হয়রানি চলছে। প্রতিকূলতার কারণে সুস্থ হতে দেরি হয়ে থাকে। প্রতিকূলতাসমূহ
কষ্টকে আরও বাড়িয়ে দেয়।
নৃশংস আক্রমণ ও সহিংসতার মাধ্যমে নিজেদের বাড়িঘর থেকে বিতাড়িত হওয়ার
তিন বছর পরে, ঠিক এরকমটাই হল�ো র�োহিঙ্গা সার্ভাইভারদের যাতনার বাস্তবচিত্র।

কভার: ২০১৮ সালে বাংলাদেশের বালুখালি শরণার ্থী ক্যাম্পে হাঁটতে থাকা একজন র�োহিঙ্গা
ছবি: দিব্যাংশু সরকার/এএফপি/গেটি ইমেজেস
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শরণার ্থাী ক্যাম্পের হেলথ্ সেন্টারের জরুরী কক্ষে একজন র�োহিঙ্গা
র�োগীকে সেবা দিচ্ছেন একজন চিকিৎসক

‘ ভিন্ন ভিন্ন মানুষ বিভিন্ন উপায়ে মানসিকভাবে আঘাত পেয়ে থাকে। নির্দ্বিধায় আমি বলব�ো, সেখানে অবস্থানরত
প্রতিটি মানুষই নিঃসন্দেহে মানসিকভাবে বিপরস্ত্য । ‘
২০১৭ ও ২০১৮ সালে কক্সবাজারে কর্মরত একজন চিকিৎসক
২০১৭ সালের আগস্ট মাসে মায়ানমারের সশস্ত্র বাহিনী (ট্যাটমাডও) দেশটির র�োহিঙ্গা
্য পরিচালনা করে
সম্প্রদায়ের ওপর অতি ব্যাপক ও সুপরিকল্পিত আক্রমণের এমন এক কারক্রম
যা র�োহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনে পূর্ববর্তী নিপীড়নের সকল মাত্রাকে
ছাড়িয়ে যায়। জাতিসংঘ ও একাধিক মানবাধিকার সংস্থার গবেষণায় দেখা গেছে, মায়ানমারের
নিরাপত্তা বাহিনী ধর্ষণ, গণধর্ষণ, য�ৌন দাসত্ব, বলপূর্বক নগ্নতা প্রদর্শন, য�ৌনাঙ্গ কর্তন ও
য�ৌনাঙ্গে অন্যান্য ধরনের নিপীড়ন, য�ৌন হয়রানি, হুমকি এবং ধর্ষণের চেষ্টা ও য�ৌন হয়রানির
চেষ্টা থেকে শুরু করে নিপীড়িত ব্যক্তিকে হত্যা করার মত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড চালায়। সার্ভাইভার
তথা এ সকল নিপীড়ন সহ্য করে বেঁচে যাওয়া অসংখ্য মানুষ, পরিবারের বা সম্প্রদায়ের ক�োন�ো
সদস্যের ওপর ঘটতে থাকা ধর্ষণ বা য�ৌন হয়রানির ঘটনাকে জ�োরপূর্বক প্রত্যক্ষ করতে বাধ্য
হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। মায়ানমার সরকারের ভাষায় বর্ণিত এই ‘ক্লিয়ারেন্স অপারেশন্স‘
বা ‘/নির্মূল অভিযান’ শেষে সাত লক্ষ ২০ হাজার র�োহিঙ্গা, প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে পালিয়ে
আসে। এ সকল নৃশংস ঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এই ধরনের য�ৌন হয়রানি ছিল সাধারণ
র�োহিঙ্গা জনগ�োষ্ঠীকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে, ভয় দেখিয়ে ও শাস্তি দিয়ে নিজেদের দেশ থেকে
জ�োরপূর্বক উৎখাত করার উদ্দেশ্যে, ট্যাটমাডও-এর পরিচালিত সুচিন্তিত ক�ৌশল।

১৫ বছরের বেশি সময় ধরে ফিজিশিয়ান্স ফর হিউম্যান রাইটস (পিএইচআর) র�োহিঙ্গা ও
অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সঙ্গে মায়ানমারে সংঘটিত নির্যাতনের ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছে।
২০১৭ ও ২০১৮ সালে, পিএইচআর, সার্ভাইভার র�োহিঙ্গা জনগ�োষ্ঠীর ফরেন্সিক পরীক্ষার
(আইনের দ্বারা নির্দেশিত উপায়ে সম্পাদিত শারীরিক পরীক্ষা) মাধ্যমে ক�োয়ালিটেটিভ এবং
ক�োয়ান্ টিটেটিভ তথ্য সংগ্রহ করে। ওই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে
র�োহিঙ্গা জনগ�োষ্ঠীর সঙ্গে গুরুতর মানবাধিকর লঙ্ঘনের ঘটনা প্রমাণিত হয়।
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কিছু কিছু গবেষণায় ডাক্তার, নার্স, মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী- অর ৎ্থা ,
বাংলাদেশে এই র�োহিঙ্গা জনগ�োষ্ঠীকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানকারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য
অনুযায়ী র�োহিঙ্গাদের অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। র�োহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মানুষেরা
কী ধরনের নিপীড়নের শিকার হয়েছে তার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণতথ্য-প্রমাণ তুলে ধরার জন্য
পিএইচআর এই স্বাস্থ্য কর্মীদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করে।
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ক্রমশ:

পিএইচআর ২০১৭ সালের আগস্ট মাসের পর থেকে বাংলাদেশে অবস্থানরত এবং র�োহিঙ্গা
শরণার ্থীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, বিভিন্ন
বিষয়ের ম�োট ২৬ জন স্বাস্থ্যকর্মীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। মায়ানমার ছেড়ে পালিয়ে আসা
র�োহিঙ্গা শরণার ্থীরা- যাদেরকে ২০১৭ সালের আগস্ট মাসের পরে বাংলাদেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষা
করা হয়, এ সকল সাক্ষাৎকার থেকে তারা ঠিক কী ধরনের শারীরিক আঘাত ও পরিস্থিতির
শিকার হয়েছে সে সম্পর্কে স্বাস্থ্যকর্মীদের ধারণা ও মতামত সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়;
এক্ষেত্রে য�ৌন নিপীড়নের প্রতি বিশেষভাবে জ�োর দেওয়া হয়।
স্বাস্থ্যকর্মীদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মায়ানমারে, র�োহিঙ্গাদের উপর পরিচালিত য�ৌন
নিপীড়নের ঘটনা সর্বত্রই ঘটেছিল এবং সকল স্থানে ম�োটামুটি একই ধরনের নির্যাতন চালান�ো
হয়। স্বাস্থ্যকর্মীদের দেওয়া তথ্য, সশস্ত্র বাহিনী ও ইউনিফর্ম পরিহিত বিভিন্ন সংস্থার সদস্যদের
দ্বারা ঘটিত য�ৌন নিপীড়নের সুষ্ঠু প্রমাণ য�োগাড়ে সহায়ক ছিল, যা অন্যান্য অনেক সংবাদে
প্রচারিত তথ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণছিল1 ।
২০১৭ সালের আগস্ট মাসে র�োহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মায়ানমারে সংঘটিত ‘নিষ্কাশন/ নির্মূল অভিযান’
নামক সর্বত্র পরিচালিত ও সুপরিকল্পিত য�ৌন নিপীড়নের মূল সংঘটনকারী ছিল দেশটির সশস্ত্র
বাহিনী, ট্যাটমাডও- পিএইচআর কর্তৃক সংগৃহীত, স্বাস্থ্যকর্মীদের দেওয়া তথ্যের মাধ্যমে এই
অভিয�োগের সত্যতাও প্রমাণিত হয়।
এই গবেষণার অংশ হিসেবে স্বাস্থ্যকর্মীদের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, গণধর্ষণ, য�ৌন হয়রানি
ও আত্মমর্যাদা লঙ্ঘনকারী অন্যান্য কর্মকাণ্ড এবং য�ৌন নিপীড়নসহ অন্যান্য সহিংস আচরণের
কথা তাদের কাছে আসা র�োগীরা উল্লেখ করেন; আর তারা এটাও জানান, এ সকল কাজ
ট্যাটমাডও-এর সদস্যরাই করেছিল।
পিএইচআর কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সকল স্বাস্থ্যকর্মীই সার্বজনীনভাবে- নারী, মেয়ে, পুরুষ,
তৃ
ছেলে, এবং জেন্ডার ফ্লুইড ও ট্রান্সজেন্ডার জনগ�োষ্ঠীর সঙ্গে মায়ানমার সেনাবাহিনী কর্ক
সংঘটিত য�ৌন ও লিঙ্গভিত্তিক নিপীড়নের প্রমাণ পেয়েছে, বা এই ধরনের নিপীড়ন সম্পর্কে
জানতে পেরেছেন বলে উল্লেখ করেন। পিএইচআর-এর সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারী সকল
স্বাস্থ্যকর্মীই, র�োহিঙ্গাদের সঙ্গে সংঘটিত এই ধরনের কর্মকাণ্ডের কারণে পরিলক্ষিত শারীরিক ও
মানসিক প্রভাব সম্পর্কেও জানান। তারা এটাও লক্ষ্য করেন, বাংলাদেশের মানবিক স্বাস্থ্য সেবা
ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অবকাঠাম�োগত, য�োগায�োগ ব্যবস্থা, সংস্কৃতি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সম্পদের
অপর্যাপ্ততার কারণে, তারা নিপীড়নের এই সর্বব্যাপী এবং গুরুতর শারীরিক ও মানসিক প্রভাবের
জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অক্ষম ছিলেন।

স্বাস্থ্যকর্মীরা জানান, নারীরা ধর্ষণ পরবর্তী স্বাস্থ্যসেবা নেওয়ার জন্য না এলেও স্ত্রীর�োগ বিষয়ক
সমস্যা বা গর্ভকালীন সেবাসহ অন্যান্য স্বাস্থ্য সেবার প্রয়োজনে এলে তাদের শরীরে ধর্ষণ এবং
য�ৌন নিপীড়নের ক্ষতচিহ্ন এবং অন্যান্য তথ্য প্রকাশ পেত�ো। তাদের কাছে আসা র�োগীদের
আচার-আচরণ ও মানসিক স্বাস্থ্যের কথা পর্যাল�োচনা করে স্বাস্থ্যকর্মীরা আরও জানান, এই
ধরনের য�ৌন নিপীড়ন ও অন্যান্য বিষয়ের লঙ্ঘনের ফলে ভুক্তভ�োগীদের মধ্যে গভীর ও
দীর্ঘকালীন মানসিক প্রভাব পরে পড়ে; ঘটনার সময়কালের পর বেশ কয়েক বছর পরন্ত্য
এই মানসিক আঘাতের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই র�োহিঙ্গা জনগ�োষ্ঠীর জন্য ব্যাপকভাবে
প্রয়োজনীয় ও অপর্যাপ্ত মানসিক স্বাস্থ্য সেবার কথা সাক্ষাৎকার প্রদানকারী স্বাস্থ্যকর্মীরা বারবার
উল্লেখ করে।
সর্বশেষে, বিশেষত য�ৌন ও লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতন এবং সে সম্পর্কিত মানসিক সমস্যা বিষয়ে
সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা র�োহিঙ্গারা কী কী ধরনের বাধার সম্মুখীন
হয়, সে কথাও স্বাস্থ্যকর্মীরা তাদের সাক্ষাৎকারে তুলে ধরে। এ সকল বাধার মধ্যে রয়েছে য�ৌন
নিপীড়ন পরবর্তী শারীরিক ও মানসিক অবস্থার জন্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়েজানীয় যাচাইবাছাই প্রক্রিয়ার অভাব, মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের সীমিত ব্যবস্থা, সেবা প্রদানকারীদের
কাজের চাপ, র�োগীদের গ�োপনতা রক্ষার বিষয়, এবং সামাজিক ল�োকলজ্জা। এ সকল বাধার
কারণে র�োহিঙ্গাদের জন্য বাংলাদেশের শরণার ্থী ক্যাম্পে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের সুয�োগ কমে যায়,
সুস্থ হয়ে উঠতে বেশি সময় লাগে এবং এই বাধা মায়ানমার সরকারের সহিংস অভিযানের
কারণে প্রাপ্ত মানসিক কষ্টকে আরও বহুগুণে বাড়িয়ে দিতে পারে।
তৃ সংঘটিত ব্যাপক
মায়ানমার সরকারের জন্য পিএইচআর-এর পরামর্শ এই যে- ট্যাটমাডও কর্ক
য�ৌন নিপীড়নের অভিয�োগের তদন্ত, অপরাধীদের উপযুক্ত বিচার এবং বর্তমানে মায়ানমারে
অবস্থানরত ও ভবিষ্যতে দেশটিতে ফিরে আসতে ইচ্ছুক র�োহিঙ্গা জনগ�োষ্ঠীর মানবাধিকারের
সুরক্ষার জন্য কাজ করার যথার ্থ ব্যবস্থা যেন গ্রহণ করা হয়। সেই সঙ্গে এই সার্ভাইভারদের
প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের পথে যে সকল বাধা রয়েছে তা দূর করতে এবং মানসিক বিপরয়্য
সম্পর্কে জেনে ও এই সার্ভাইভারদের প্রয়োজন মেটান�োর উদ্দ্যেশ্যে তাদের জন্য সার্ভাইভার
কেন্দ্রীক কর্মক�ৌশল নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার ও মানবাধিকার বিষয়ক কাজে সংশ্লিষ্ট
ব্যক্তিবর্গের প্রতিও পিএইচআর আহ্বান জানায়। সর্বশেষে, মায়ানমার সরকার এবং বিভিন্ন
স্থান ীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতি পিএইচআর-এর পরামর্শ এই যে- প্রয়োজনীয় ন্যায়বিচার
ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থাকে সহায়তা করতে এবং য�ৌন নিপীড়নসহ সকল প্রকার গুরুতর
মানবাধিকার লঙ্ঘন ও অন্যান্য অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের প্রতির�োধ করা ও উপযুক্ত শাস্তি
প্রদানের জন্য মায়ানমার সরকার যেন বাধ্য হয় তা নিশ্চিত করতে নিজেদের সাধ্যের মধ্যে সকল
ব্যবস্থা যেন গ্রহণ করা হয়।

তৃ তার ধর্ষিত হওয়ার অভিজ্ঞতার
‘ সে কাঁদতে শুরু করে এবং মায়ানমারের সেনাবাহিন ী কর্ক
কথা বলে।‘
২০১৭ সালে একটি কুতুপালং ক্যাম্পে একটি আউটপেশেণ্ট ক্লিনিকে কর্মরত একজন নার্স
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তৃ সংঘটিত এক নৃশংস
মায়ানমার সেনাবাহিনী কর্ক
অভিযান থেকে ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে বাংলাদেশে
পালিয়ে আসা র�োহিঙ্গা।
ছবি: স্ট ্রিঙ্গার/অ্যানাডলু এজেন্সি/গেটি ইমেজেস

২০১৭ সালের আগস্ট মাসে মায়ানমারের সশস্ত্র বাহিনী (ট্যাটমাডও), দেশটির উত্তরাঞ্চলের
রাখাইন প্রদেশের র�োহিঙ্গা জনগ�োষ্ঠীর ওপর ব্যাপক ও সুপিরিকল্পিত সহিংস অভিযান সংঘটিত
করে। ২০১৭ সালে সংঘটিত এই কর্মকাণ্ড ছিল মূলত কয়েক দশক ধরে র�োহিঙ্গা ও অন্যান্য
্য
সংখ্যালঘু জাতির সঙ্গে ঘটা মানবাধিকার লঙ্ঘন ও সহিংস কারক্রমের
চূড়ান্ত রূপ। মায়ানমার
ব�ৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগ�োষ্ঠীর দেশ। আর এই দেশের পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে কয়েক শতাব্দী
যাবৎ র�োহিঙ্গা জনগ�োষ্ঠী বসবাস করে আসছে, যাদের বেশিরভাগই মুসলমান। ১৯৮২ সালে
মায়ানমারের সামরিক জান্তা নাগরিকত্ব সংক্রান্ত একটি আইন পাস করে, যেখানে র�োহিঙ্গাদের
সকল প্রকার নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়। সেই সময় থেকেই তারা সকল প্রকার নাগরিক
অধিকার থেকে বঞ্চিত রয়েছে এবং রাষ্ট্রহ ীন জনগ�োষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে, আর তারা অসংখ্যবার
মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে2। স্বাধ ীনভাবে চলাচলের সীমাবদ্ধতা; স্বাস্থ্যসেবা ও
শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া; জ�োরপূর্বক উৎখাত; যথেচ্ছ ও বেআইনী আটক ও হত্যা;
জ�োরপূর্বক শ্রম; পাচার; এবং সীমিত রাজনৈতিক অংশগ্রহণ3- অন্যান্য অনেক মানবাধিকার
লঙ্ঘনকারী4 কর্মকাণ্ডের মধ্যে উল্লেখয�োগ্য। সামরিক সরকার বাহ্যিকভাবেও চলাচলের
সীমাবদ্ধতা, ও জরিমানা আর�োপ করে, এবং ভীতি প্রদর্শনমূলক কাজ করে; যার ফলে স্বাস্থ্য ও
শিক্ষার অধিকারের মত�ো অনেক ম�ৌলিক অধিকার থেকেই র�োহিঙ্গারা বঞ্চিত হয়।
সংবাদমাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, ২০১৬ সালের অক্টোবর ও ২০১৭ সালের
আগস্ট মাসে, ‘আরাকান র�োহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি’ নামক বিদ্রোহী র�োহিঙ্গা দল5, মায়ানমারের
নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর আক্রমণ করে। ওই হামলার জবাবে মায়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনী
ও স্থান ীয় ব�ৌদ্ধ জনগণ দ্রুত ‘ক্লিয়ারেন্স অপারেশন্স’ নামক নৃশংস এই অভিযান আরম্ভ করে6।
ইউনাইটেড নেশন’স (ইউএন) ফ্যাক্ট ফাইণ্ডিং মিশন-এর ২০১৮ সালে প্রকাশিত রিপ�োর্টঅনুযায়ী,
শত শত গ্রাম ও সমগ্র র�োহিঙ্গা জনগ�োষ্ঠীর বিরুদ্ধে পরিচালিত এই পাল্টা-আক্রমণ ছিল
‘তাৎক্ষণিক, নৃশংস ও সামগ্রিকভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ‘।7
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এই সহিংসতার ফলস্বরূপ, ২০১৭ সালের আগস্ট মাসের ২৫ তারিখ থেকে ২০১৯ সালের জুলাই
মাসের ৩১ তারিখ পরন্ত্য সময়ে সাত লক্ষ ২০ হাজারেরও বেশি র�োহিঙ্গা মায়ানমার ছেড়ে
পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশে পালিয়ে যায়। এই জনগ�োষ্ঠীর বেশিরভাগই উক্ত দাঙ্গার প্রথম তিন মাসের
মধ্যে বাংলাদেশে এসে প�ৌঁছায়। এর ফলে কক্সবাজারের অদূরে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শরণার ্থী
ক্যাম্প গড়ে ওঠে8। এই র�োহিঙ্গা জনগ�োষ্ঠী এমন একটা সময়ে এদেশে এসে প�ৌঁছায় যখন দেশটি
তাদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য, তাদেরকে পর্যাপ্ত আবাসন ও খাবার দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল না,
অথবা তাদের ম�ৌলিক প্রয়োজন মেটান�োর জন্য দেশটিতে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ব্যবস্থা ও
সুয�োগ-সুবিধা ছিল না9। যখন সদ্য সংঘটিত সহিংসতার শারীরিক ও মানসিক আঘাত সঙ্গে নিয়ে
র�োহিঙ্গা শরণার ্থীরা স্রোতের মত সীমানা পেরিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করছিল, তখন বাংলাদেশ
সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ, জরুরি মানবিক সহায়তা কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আসার চেষ্টা
করছিল।
ফিজিশিয়ান্স ফর হিউম্যান রাইটস (পিএইচআর), অন্যান্য বেসরকারি সংস্থা, গণমাধ্যম, এবং
ইউএন দ্বারা ২০১৭ সাল থেকে পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে, মায়ানমার সরকারের ‘নির্মূল
অভিযান’10- এর অংশ হিসেবে, র�োহিঙ্গাদের সঙ্গে য�ৌন নিপীড়নসহ গুরুতর মানবাধিকার
লঙ্ঘনের তথ্য পাওয়া যায়। পিএইচআর ও এর সহয�োগী প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত একটি
জরিপে ৬০৪ জন র�োহিঙ্গা গ্রাম-প্রধানের বেশিরভাগ, যারা সংখ্যায় অনেক বেশি, নিজেদের
গ্রামে সংঘটিত সহিংসতা, সাধারণ জনগণের ওপর নির্যাতন এবং শস্যক্ষেত বিনষ্ট করা, বাড়িঘর
ও মসজিদ ধ্বংস করার কথা উল্লেখ করে।11 জরিপে অংশগ্রহণকারীদের বেশিরভাগই শারীরিক
প্রহারের কথা উল্লেখ করে, অর্ধেকেরও বেশি অংশগ্রহণকারী মানুষকে গুলি করে হত্যা করার কথা
জানান, এবং প্রায় এক চতুর ্থাংশ নিজেদের গ্রামে ধর্ষণ বা য�ৌন হয়রানির কথা উল্লেখ করে12।
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গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে জানা যায়, এই ধরনের য�ৌন হয়রানি ছিল সাধারণ র�োহিঙ্গা
জনগ�োষ্ঠীকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে, ভয় দেখিয়ে ও শাস্তি দিয়ে নিজেদের দেশ থেকে জ�োরপূর্বক
উৎখাত করার উদ্দেশ্যে, ট্যাটমাডও-এর পরিচালিত সুচিন্তিত পরিকল্পনা13। এই আক্রমণ ছিল
আগ্রাসী, নির্বিচার ও সুপরিকল্পিত এবং তা গণহারে সংঘটন করা হয়; ইউএন ফ্যাক্ট ফাইণ্ডিং
মিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এই আক্রমণে- ‘মানবতা বির�োধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যা
আইনের অধীনে উল্লেখিত গণহত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণের ঘটনা’14 সংঘটিত হয়েছে। বিভিন্ন
ধরনের সহিংসতার মধ্যে15 ধর্ষণ, গণধর্ষণ, য�ৌন দাসত্ব, বলপূর্বক নগ্নতা প্রদর্শন, য�ৌনাঙ্গ
কর্তন ও য�ৌনাঙ্গে অন্যান্য ধরনের নিপীড়ন, য�ৌন হয়রানি, হুমকি এবং ধর্ষণের চেষ্টা ও য�ৌন
হয়রানির চেষ্টা করা থেকে শুরু করে নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিকে হত্যা করার ঘটনা- ইউএনএর অনুসন্ধানকারী দল, মানবাধিকার ও মানবিক সহায়তামূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, এবং
সাংবাদিকদের প্রাপ্ত তথ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে শুরু হওয়া এই
‘নির্মূল অভিযান‘-এর অধীনে গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক আকারে আক্রমণ করার উদ্দেশে মায়ানমারের
নিরাপত্তা বাহিনী নারী ও মেয়েশিশুদের ধর্ষণ ও য�ৌন হয়রানি করে; একাধিক ধর্ষকের দ্বারা
গণধর্ষণের বা দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনার বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়, সার্ভাইভাররা জানান, সৈন্যরা
তাদের দলবদ্ধভাবে একত্রিত করে ধর্ষণ বা গণধর্ষণ করে16। ধারণা করা হয়, ধর্ষণের শিকার
অনেক নারীকেই ধর্ষকেরা এতটা নিপীড়ন করে যে তাদের মৃত্যু ঘটে অথবা তাদের মৃতপ্রায়
অবস্থায় ফেলে রেখে যায়17। র�োহিঙ্গা পুরুষ ও ছেলেদের সঙ্গেও য�ৌন নিপীড়নের ঘটনার উল্লেখ
পাওয়া যায়। এই ধরনের নিপীড়নের ঘটনা প্রায়ই নারী ও মেয়েশিশুদের সঙ্গে ঘটা নিপীড়নের
সঙ্গে একই সময়ে ঘটে, যেখানে পুরুষ ও ছেলেদের জ�োরপূর্বক পরিবার বা সম্প্রদায়ের ক�োন�ো
সদস্যের সঙ্গে ঘটা নিপীড়ন প্রত্যক্ষ করতে বাধ্য করা হয়। পুরুষদের সঙ্গে বহুলভাবে ঘটা য�ৌন
হয়রানির ঘটনার মধ্যে য�ৌনাঙ্গে নিপীড়ন ও পায়ুপথে ধর্ষণের ঘটনাও উল্লেখ করা হয়18।
মায়ানমারে অবস্থানকালে সহিংসতার শিকার র�োহিঙ্গা জনগ�োষ্ঠীর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানার
জন্য পিএইচআর ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরিচালিত বিস্তারিত গবেষণা ও লিপিবদ্ধকরণের
বেশিরভাগ অংশেই র�োহিঙ্গা সার্ভাইভারদের একেক জনের স্বীয় অভিজ্ঞতার বিবরণ সংগ্রহের
প্রতি জ�োর দেওয়া হয়। তবে, ক�োন�ো গবেষণাতেই উক্ত সহিংসতার শিকার এই শরণার ্থীদের
সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন বা সহিংসতার কারণে প্রাপ্ত শারীরিক ও মানসিক আঘাত সারিয়ে
সুস্থ করে ত�োলার জন্য তাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান করেছেন- এমন স্বাস্থ্যকর্মীদের
্য
পরবেক্ষণ
ও মতামতকে সুষ্ঠুভাবে তুলে ধরা হয়নি। মায়ানমার থেকে পালিয়ে আসা র�োহিঙ্গা
শরণার ্থীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা এবং তাদের স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজন সম্পর্কে
ব্যাপক ধারণা- স্বাস্থ্যকর্মীদের এমন এক অনন্য অবস্থান ও সুয�োগ করে দিয়েছে যার কারণে তারা
এই সার্ভাইভার জনগ�োষ্ঠী সামগ্রিকভাবে কী ধরনের আঘাত পেয়েছে ও সহিংসতার শিকার
হয়েছে সে বিষয়ে কথা বলতে এবং এই শরণার ্থীদের প্রয়োজনীয় সার্বক্ষণিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে
সঠিক ধারণা প্রদানে সক্ষম। তাদের মতামতকেও এই গবেষণাপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

‘ তাদের অনেকেই একেবারে ভাবলেশহীন হয়ে
পরে। তাদের মধ্যে ক�োন�ো আবেগ কাজ করছিল�ো
না। তাদেরকে ক�োন�ো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হলে তার
উত্তর দিতে পারত�ো না। তারা সবসময় কাঁদত�ো।
... তারা বলে... অসংখ্য মৃত্যু, সেই সাথে ধর্ষণ ও
অন্যান্য ভীতিকর বিষয়ও ছিল। ‘
২০১৭ সাল থেকে র�োহিঙ্গা শরণার ্থীদের সাথে কর্মরত একজন ক্লিনিক্যাল সাইক�োলজিস্ট

২০১৭ সালের আগস্ট মাসের অল্পদিন পরেই পিএইচআর যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন করে,
বাংলাদেশে আসা র�োহিঙ্গা শরণার ্থীদের তৎকালীন শারীরিক ও মানসিক আঘাত ও পরিস্থিতি
সম্পর্কে জানতে এবং প্রাপ্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করতে শুরু করে। এই পদ্ধতিতে পরিচালিত গবেষণার
কাজে মূলত য�ৌন নিপীড়নের ওপর বিশেষভাবে জ�োর দেওয়া হয়। আর এই লিপিবদ্ধ করার
কাজে ২০১৭ সালের আগস্ট মাস থেকে শুরু করে ২০২০ সালের আগস্ট মাস পরন্ত্য বাংলাদেশে
র�োহিঙ্গা শরণার ্থীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী স্বাস্থ্যকর্মীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। সেই সঙ্গে
র�োহিঙ্গা সার্ভাইভারদের সেবা প্রদান, র�োগীদের সঠিক যাচাই-বাছাই, এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের
ঘটনা লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয় সম্পর্কেও আমরা জানতে চেষ্টা করি।
এই গবেষণার দুই ধরনের উদ্দ্যেশ্য ছিল: প্রথমত, স্বাস্থ্যকর্মীদের থেকে প্রাপ্ত নতুন তথ্যের মাধ্যমে
২০১৭ সালে র�োহিঙ্গাদের ওপর আক্রমণে সংঘটিত য�ৌন নিপীড়নের অভিয�োগের সত্যতা যাচাই
করা, এবং দ্বিতীয়ত, র�োহিঙ্গা সার্ভাইভারদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয়
বিষয়গুল�োকে ও সেই সমস্ত প্রয়োজন মেটান�োর জন্য যে সকল সেবা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে তা
যথার ্থভাবে তুলে ধরা।

সহিংসতার কারণে প্রাপ্ত শারীরিক ও মানসিক আঘাতের প্রতি একেকজন সার্ভাইভারের
প্রতিক্রিয়া একেক রকম ও স্বকীয়, এবং কেউ নিজের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে চাইবেন কি
না তা বিভিন্ন বিষয়ের দ্বারা নির্ণায়িত হয়। স্বাস্থ্যকর্মীরা সাধারণত সুশীল সমাজের বিশ্বস্ত সদস্য,
তাদেরকে সেবা প্রদানকারী পেশাজীবি হিসেবে বিবেচনা করা হয়, আর সার্ভাইভাররা সাধারণত
তাদের কাছেই নিজেদের আঘাত ও অভিজ্ঞতার খুঁটিনাটি বিষয় আল�োচনা করতে আগ্রহী
হন। এই কারণে সার্ভাইভারদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরার জন্য, স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে বিকল্প হিসেবে
বিবেচনা করা যায়। স্বাস্থ্যকর্মীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে, র�োগীর গ�োপনতা নিশ্চিত করে
ও সার্ভাইভারদের মানসিক কষ্ট বাড়িয়ে ত�োলার সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে, তাদের ও
প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিজ্ঞতার কথা সুষ্ঠুভাবে তুলে ধরা সম্ভব।

4

য�ৌন নিপীড়ন, মানসিক বিপরয়্য ও অবহেলা

পদ্ধতি
ফিজিশিয়ান্স ফর হিউম্যান রাইটস (পিএইচআর), ২০১৭ সালের আগস্ট মাস থেকে শুরু করে
২০২০ সালের আগস্ট মাস পরন্ত্য বাংলাদেশে অবস্থানকারী র�োহিঙ্গা শরণার ্থীদের সরাসরি
স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করেছে, বিভিন্ন ধরনের মানবিক সংস্থায় কর্মরত এমন ২৬ জন স্বাস্থ্যকর্মীর
প্রত্যেকের একক আধাকাঠাম�োগত সাক্ষাৎকার (Semi-structured interview) গ্রহণ
করে। য�ৌন ও লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতনের ঘটনা লিপিবদ্ধ করা এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা
গ্রহণে অভিজ্ঞ আমেরিকান ও বাংলাদেশি সমাজ বিজ্ঞান ী ও চিকিৎসকরা এই গবেষণা দলে
কাজ করেছেন। ২০১৯ সালের নভেম্বর ও ২০২০ সালের আগস্ট মাসে- ম�োট দুই ধাপে তথ্য সংগ্রহ
করা হয়। গবেষণাটি ‘জর্জটাউন ইউনিভার্সিটি’ থেকে প্রাতিষ্ঠান িক মূল্যায়ণ ব�োর্ডের অনুম�োদন
লাভ করে এবং ‘পিএইচআর এথিক্স রিভিউ ব�োর্ড’ থেকে ছাড়পত্র লাভ করে।
গবেষণার জন্য নির্বাচিত জনগ�োষ্ ঠী
বাংলাদেশে র�োহিঙ্গা শরণার ্থীদের সেবা প্রদানকারী স্বাস্থ্যকর্মীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে,
শরণার ্থীদের য�ৌন নিপীড়ন ও অন্যান্য সহিংসতার শিকার হওয়ার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানার
উদ্দেশ্যে এই গবেষণার পরিকল্পনা করা হয়। র�োগীদের স্বাস্থ্য বিষয়ক মূল্যায়ণ এবং সেবা
প্রদানের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর্মীরা যে সকল অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে, তার উপর ভিত্তি করেই
তারা একেক জন র�োগীর কথা তুলে ধরতে পারে। সংশ্লিষ্ট সময়কালে স্বাস্থ্যকর্মীরা যে সকল
র�োগীদের সেবা প্রদান করেছেন সেই সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তারা, য�ৌন নিপীড়ন এবং এর
শারীরিক ও মানসিক প্রভাবে পরিলক্ষিত প্রধান ধরন ও প্রবণতা সম্পর্কেও জানাতে পারেন।
যেহেতু র�োগীরা চিকিসকের কাছে অতিমাত্রায় গ�োপনীয় বা ব্যক্তিগত বিষয় সম্পর্কেও কথা বলে
থাকেন, কাজেই স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে সে সকল তথ্য পাওয়া সম্ভব যা অন্যদের কাছে পাওয়া সম্ভব
নয়। যেহেতু আমরা আগে থেকেই জানি যে র�োহিঙ্গাদের য�ৌন নিপীড়নের ঘটনার সংখ্যাকে
অনেক কম মাত্রায় প্রকাশ করা হয়েছে , সুতরাং অন্যান্য কারণে সার্ভাইভারদের সেবা প্রদানকারী
স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে কথা বলার মাধ্যমে যে সকল য�ৌন নিপীড়নের ব্যাপারে সুষ্ঠুভাবে অভিয�োগ
করা হয়নি, সেগুল�ো সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। এই গবেষণা কাজের জন্য ‘স্বাস্থ্যকর্মী’
শব্দটিকে সামগ্রিকভাবে উপস্থাপন করতে- চিকিৎসক, নার্স, ধাত্রী, কমিউনিটি স্বাস্থ্য সেবা কর্মী,
মানসিক স্বাস্থ্য ও মন�োবিজ্ঞান বিষয়ক সহায়তা প্রদানকারী কর্মী, কেস ম্যানেজার, এবং স্বাস্থ্যস্বেচ্ছাসেবীদের নির্দেশ করা হয়েছে। ২০১৭ সালের আগস্ট মাসের পর থেকে যে ক�োন�ো সময়ে
বাংলাদেশে বসবাসরত র�োহিঙ্গাদের জন্য কাজ করেছেন এমন স্বাস্থ্যকর্মীদেরই এই গবেষণার
কজে নির্বাচন করা হয়েছে। যদিও ২০১৭ সালের আগস্ট মাস থেকে ২০১৮ সালের প্রথমদিকে
শরণার ্থী ক্যাম্পে কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মীরই এই সহিংসতার সবচেয়ে তাৎক্ষণিক ও গুরুত্বপূর্ণপ্রভাবের
কথা তুলে ধরতে পারার কথা, তবে ২০১৮ সালের পরে র�োহিঙ্গা সার্ভাইভারদের সঙ্গে কাজ
করেছেন এমন স্বাস্থ্য কর্মীরাও মায়ানমারে এই সার্ভাইভারদের নিপীড়নের অভিজ্ঞতার কথা
জানাতে পারেন। সেইসঙ্গে তারা এ সকল নিপীড়ন ও সহিংসতার দীর্ঘকালীন শারীরিক ও
মানসিক প্রভাব সম্পর্কেও তথ্য প্রদানে সক্ষম।

স্যাম্পলিং পদ্ধতি
এই গবেষণা কাজের জন্য, ‘চেইন রেফারেল স্যাম্পলিং’ পদ্ধতির (একজন উত্তরদাতা থেকে
অন্য এক বা একাধিক উত্তরদাতার সম্পর্কে জানতে পারা) মাধ্যমে উত্তরদাতাদের নির্বাচন করা
হয়েছে। স্যাম্পলিং ও সাক্ষাৎকার গ্রহণের কাজ দুটি ধাপে সম্পন্ন করা হয়। প্রথম ধাপে যুক্তরাষ্ট্রে
অবস্থানকারী গবেষক দল, বাংলাদেশের কক্সবাজারের যে সকল স্থানে র�োহিঙ্গা শরণার ্থী ক্যাম্প
রয়েছে সেখানে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্বাচন করেন। দ্বিতীয়
ধাপে বাংলাদেশি গবেষক দলের সদস্যরা র�োহিঙ্গা শরণার ্থীদের সঙ্গে তৎকালীন সময়ে কাজ
করছিলেন এমন সম্ভাব্য উত্তরদাতাদের নির্বাচন করেন। উভয় ধাপেই স্যাম্পলের বৈচিত্র্য ও
্য
গবেষণার লক্ষ্যের সঙ্গে সংগৃহীত উপাত্তের কারকারিতা
নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে গবেষণার
উপস্থাপনের জন্য নির্ধারিত মানদণ্ড এবং সম্ভাব্য ফলাফল ব্যবহার করে, নির্বাচিত উত্তরদাতার
্য বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা হয়েছে20। সংগৃহীত তথ্যের বৈচিত্র্য এবং বিভিন্ন থিম ও
তাৎপরপূর্ণ
প্যাটার্নচিহ্নিত করতে যথেষ্ট পরিমাণ উপাত্ত সংগ্রহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে21, গুণগত গবেষণায়
প্রয়োগকৃত সাধারণ পদ্ধতি অনুযায়ী, ‘ডেটা স্যাচুরেশন’ বা ‘উপাত্ত সম্পৃক্ততা’- অর ৎ্থা যে নির্দিষ্ট
পর্যায়ের পরে প্রাপ্ত তথ্য থেকে আর নতুন ক�োন�ো তথ্য লাভ করা বা থিম তৈরি করা সম্ভব হয়
না- সেটি প্রয়োগ করা হয়েছে।
উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণ
এই গবেষণা কাজের জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণের মধ্যে ছিল সাক্ষাৎকার গ্রহণের
জন্য প্রয়োজনীয় একটি আধাকাঠাম�োগত সাক্ষাৎকার (Semi-structured interview)
গাইড এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের শিক্ষা, কর্মজ ীবন ও র�োহিঙ্গাদের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে
তথ্য লিপিবদ্ধ করার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত ‘ডেম�োগ্রাফিক’ বা ‘জনতাত্ত্বিক’ ফর্ম। সাক্ষাৎকার
গ্রহণের উক্ত গাইডে আটটি গুরুত্বপূর্ণবিষয়ের উল্লেখ ছিল, সেগুল�ো হল�ো: ১) উত্তরদাতার
কর্মজ ীবনের ইতিবৃত্ত ও র�োহিঙ্গাদের সঙ্গে কাজ করার সংশ্লিষ্ট বিবরণ; ২) র�োহিঙ্গা র�োগীদের
সেবা প্রদানের সাধারণ অভিজ্ঞতা; ৩) শারীরিক নিপীড়নের কারণে আহত র�োহিঙ্গা র�োগীকে
সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা; ৪) য�ৌন ও লিঙ্গভিত্তিক নিপীড়নের কারণে
আহত র�োহিঙ্গা র�োগীকে সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা; ৫) র�োহিঙ্গা
র�োগীদের মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা; ৬) য�ৌন ও লিঙ্গভিত্তিক নিপীড়নের কথা
প্রকাশ করার ব্যাপারে র�োহিঙ্গাদের মধ্যে প্রচলিত কলঙ্কের ভয় ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়; ৭)
র�োহিঙ্গা শরণার ্থীদের পাচার বিষয়ক ধারণা; এবং ৮) মানসিক বিপরয়্য ও এ সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিকূল বিষয়সমূহ। যদিও পুর�ো গবেষণা কাজ চলাকালে সাক্ষাৎকার গাইডে
উল্লেখিত বিষয়সমূহ একই ছিল, কিন্তু উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রাপ্ত নতুন নতুন
থিম-কে এই গবেষণার আওতাভুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে প্রশ্নপত্র ও গবেষণা প্রক্রিয়া প্রয়োজন
অনুযায়ী পরিবর্তন করা হয়েছে।

এই গবেষণাটি এমনভাবে পরিকল্পিত ছিল যেন সার্ভাইভারদের সঙ্গে সরাসরি কথা না বলেও
র�োহিঙ্গা শরণার ্থীদের য�ৌন নিপীড়নের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। সার্ভাইভারদের
যেন এমন ক�োন�ো সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করতে না হয়, যাতে তাদের সেই অভিজ্ঞতার
স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে পুনরায় সেই আঘাতের সম্মুখীন হতে হয় এবং পিএইচআর যেন একই
র�োহিঙ্গা সার্ভাইভারের অভিজ্ঞতার কথা বারবার তুলে না ধরে সেটা নিশ্চিত করার জন্যই
পিএইচআর এই বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। সংগৃহীত এ সকল অভিজ্ঞতার বর্ণনা থেকে
ক�োন�ো একজন সার্ভাইভারকে সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করার মত ক�োন�ো তথ্যই এক্ষেত্রে সংগ্রহ
করা হয়নি।

Physicians for Human Rights

phr.org

5

পদ্ধতি
ক্রমশ:

উপাত্ত সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপ না
একটি ব্যতীত সকল সাক্ষাৎকার জুম, স্কাইপ ও হ�োয়াটসঅ্যাপ-এ গ্রহণ করা হয়। প্রতিটি
সাক্ষাৎকারের ব্যাপ্তি ছিল প্রায় ৫০ মিনিট। যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকারী দুইজন চিকিৎসক ও
একজন সমাজ বিজ্ঞান ী ইংরেজি-তে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন, এবং পরবর্তীতে একদল অভিজ্ঞ
ও পেশাদার প্রতিলিপিকারক (Rev) দ্বারা প্রাপ্ত উপাত্ত ট্রান্সক্রাইব করা হয় অর ৎ্থা রেকর্ডকৃত
উপাত্তের প্রতিলিপি তৈরি করা হয়। বাংলাদেশে অবস্থানকারী একজন সমাজ বিজ্ঞান ী বাংলা-তে
সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন, এবং তারপরে প্রথমে অভিজ্ঞ প্রতিলিপিকারক দ্বারা বাংলায় রেকর্ডকৃত
উপাত্তের প্রতিলিপি তৈরি করা হয় ও তারপরে অভিজ্ঞ অনুবাদক দ্বারা তা ইংরেজিতে অনুবাদ
করা হয়। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় দক্ষ একজন সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী উক্ত অনুবাদের
কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে কি না তা যাচাই করেন। অনূদিত সাক্ষাৎকারসমূহ একটি
ক�োয়ালিটেটিভ ডেটা ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম- (Dedoose)-এ আপল�োড করা হয়22। অনূদিত
উপাত্ত সংশ্লিষ্ট গবেষক দলের সদস্যরা যাচাই করেন এবং ক�োডিং এর একটি ডিকশনারি বা
অভিধান তৈরি করা হয়। গবেষণার উদ্দ্যেশ্য (যেমন: য�ৌন নিপীড়ন, মানসিক স্বাস্থ্য) ও সম্ভাব্য
অন্যান্য সমস্যা (যেমন: র�োগী-সেবাদানকারীর সম্পর্ক) উভয়ই এই ক�োডিং পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত
ছিল।
প্রথম পর্যায়ের ক�োডিং এর কাজ সম্পন্ন হলে কিছু অনূদিত সাক্ষাৎকারের নমুনা নিয়ে ক�োডাররা,
‘ক�োয়ালিটেটিভ ইন্টারক�োডার রিলায়্যাবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট‘ অর ৎ্থা ক�োডের উপয�োগিতা
যাচাই করার জন্য একটি পরীক্ষা করেন, যার মাধ্যমে এটা নিশ্চিত হওয়া যায় যে উক্ত ক�োড
নির্ভরয�োগ্যভাবে ব্যবহার করা যাবে।
উপাত্ত বিশ্লেষণ
যুক্তিসঙ্গত থিম ও প্যাটার্নতৈরি করতে এবং এই প্রকল্পের গবেষণার উদ্দেশ্যে সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণও
্য প্রমাণিত করে এমন সামঞ্জস্যপূর্ণতথ্যকে উপস্থাপন করার জন্য অনূদ্তি
প্রাপ্ত উপাত্তকে কারকরী
সাক্ষাৎকারের কিছু বিশেষভাবে উদ্ধৃত অংশের ক�োড করা উপাত্ত গবেষক দল যাচাই করেন।
উপাত্ত বিশ্লেষণের ধাপগুল�ো হল�ো: ১) প্রতিটি ক�োডের জন্য নির্ধারিত উদ্ধৃত অংশকে একত্রিত
করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নথি তৈরি করা; ২) একাধিক ক�োডার থাকার কারণে একই নথির
পুণরাবৃত্তি র�োধে অপ্রয়োজনীয় নথি মুছে ফেলা; ৩) বিভিন্ন থিম চিহ্নিত করে প্রতিটি ক�োড-এর
জন্য আলাদা আলাদা টেবিল বা সারণী তৈরি করা; ৪) একটির সঙ্গে অপরটির সম্পর্ক বের
করার জন্য পুর�ো ক�োড-এর বিভিন্ন থিম-এর মধ্যে ক্রস-রেফারেন্সিং করা; ৫) প্রতিটি থিম-এর
জন্য অর ্থব�োধক উদাহরণ চিহ্নিত করা; এবং ৬) এ সকল নথিতে উল্লেখিত উপাত্ত থেকে,
গবেষণার উদ্দেশ্যেকে উপস্থাপন করার জন্য সারমর্ম তৈরি করা। অন্যান্য গবেষণায় প্রাপ্ত উপাত্ত
ও র�োহিঙ্গাদের সঙ্গে সংঘটিত য�ৌন ও লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতন নিয়ে প্রকাশিত অন্যান্য রচনা এবং
প্রাপ্ত তথ্যের চিকিৎসাভিত্তিক, আইনগত ও সামাজিক প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে, উপাত্ত বিশ্লেষণের
এ সকল সারমর্ম তৈরি করা হয়েছে। য�ৌন নিপীড়ন ও এ সংশ্লিষ্ট শারীরিক ও মানসিক আঘাত
এবং সে সকল আঘাতের ম�োকাবিলা করার মত প্রয়োজনীয় সম্পদ বা সামর্থ্যের প্রাপ্যতার সঙ্গে
সম্পর্কিত বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহকে উপস্থাপন করে- শুধুমাত্র এমন উপাত্তই এই রিপ�োর্টেউল্লেখ
করা হয়েছে।

6

স ীমাবদ্ধতা
গুণগত গবেষণার ক্ষেত্রে উপাত্তের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ, স্বাভাবিকভাবেই গবেষকের নিজস্ব ব্যাখ্যার
ধরনের পরিপ্রেক্ষিতে হয়ে থাকে, অর ৎ্থা এই ধরনের বিশ্লেষণ গবেষকের নিজস্ব চিন্তাভাবনায়
পক্ষপাতগ্রস্থ হয়ে থাকে। এই গবেষক দলের সদস্যরা সংশ্লিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে জড়িত
এবং তারা ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক মানসিকতাসম্পন্ন। এই সকল গবেষকেরা, গবেষণার ফলাফলের
সম্ভাব্য উল্লেখিত ধরনের পক্ষপাতীত্বকে দূর করার জন্য সংঘবদ্ধভাবে কাজ করেছেন। আগেই
বলা হয়েছে, এই সম্ভাব্য সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে, গবেষণার উপাত্ত বিশ্লেষণের সময়কালে
ব্যবহৃত ক�োডের সামঞ্জস্যতা যাচাই করার জন্য একটি গুণগত অনুশীলন করা হয়।
র�োগীদের ইতিবৃত্ত ও নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করার জন্য উত্তরদাতাদের ২০১৭
সালে ঘটে যাওয়া অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে বলতে বলা হয়, কাজেই উপস্থাপিত উপাত্তে
স্মৃতিশক্তিজনিত ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের কাছে
ঘটনার বিবরণ লিখিত আকারে ছিল, বা কক্সবাজারে তাদের কাটান�ো সময়ের উপর ভিত্তি
করে লেখা জার্নাল বা ব্লগ ছিল; যেহেতু সাক্ষাৎকার গ্রহণের পূর্বেতাদেরকে গবেষণার মূল থিম
সম্পর্কে সংক্ষেপে জানান�ো হয়, কাজেই উক্ত লিখিত উৎসগুলি তারা সাক্ষাৎকার প্রদানের পূর্বে
পড়ে নেওয়ার সুয�োগ পান। কয়েকজন উত্তরদাতা ২০১৮ সাল বা তার পর থেকে র�োহিঙ্গাদের
স্বাস্থ্য সেবা প্রদান শুরু করেন, সুতরাং মায়ানমারে থাকা অবস্থায় র�োগীরা কী ধরনের আঘাত
পেয়েছিলেন সে সম্পর্কে তাদের পক্ষে সরাসরি কিছু বলা সম্ভব ছিল না। কিন্তু সংহিসতার
শিকার র�োগীদের ওপরে শারীরিক ও মানসিক উভয় ধরনের কী রকম দীর্ঘকালীন প্রভাব
পড়েছিল- এই ব্যাপারে তারা কথা বলেন।
এই গবেষণার জন্য নির্বাচিত উত্তরদাতারা বৈচিত্র্যপূর্ণভ�ৌগলিক ও সাংস্কৃতিক জনগ�োষ্ঠীর সদস্য
হলেও, র�োহিঙ্গা জনগ�োষ্ঠীর ক�োন�ো সদস্যকেই উত্তরদাতা হিসেবে নির্বাচন করা হয়নি। সুতরাং
প্রাপ্ত তথ্যে ক�োন�ো নির্দিষ্ট সংস্কৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত হলে সেটা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতির
ক্ষেত্রেই কেবল বিবেচ্য হবে। এ সকল সাক্ষাৎকারে সার্ভাইভারদের যে সব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার
কথা তুলে ধরা হয়েছে, সেগুল�ো সবই একাধিক সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত পরিশীলনের মধ্য দিয়ে
বর্ণিত হয়, এবং প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সে সব কথ�োপকথন একজন অনুবাদকের সাহায্য নিয়েই
সংঘটিত হয়। এ সকল সীমাবদ্ধতার পরেও, বিভিন্ন উত্তরদাতার কাছ থেকে সামগ্রিকভাবে
সংগৃহীত সকল তথ্যে, র�োহিঙ্গাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত বিষয়ে অনেক বেশি মিল পাওয়া যায়।
সকল গুণগত গবেষণার মত�োই আমাদের এই গবেষণায় নির্বাচিত স্যাম্পল তুলনামূলকভাবে
ছ�োট, যদিও তা অপরিকল্পিত ছিল না। কাজেই গত তিন বছর যাবৎ কক্সবাজারে কর্মরত অনেক
স্বাস্থ্যকর্মীর এবং মানবিক কাজে জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে উপস্থাপিত এই
উপাত্ত সামগ্রিকভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে।
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১
১
১

যুক্তরাজ্য

১ ১১

চিকিৎসক

নার্স প্র্যাক্টিশনার
ক্লিনিক্যাল
সাইক�োলজিস্ট
ধাত্রী নার্স
প্যারামেডিক
অন্যান্য

১

এনজিও
বহুপাক্ষিক (মাল্টিল্যাটারাল)
প্রতিষ্ঠান (যেমন: ইউএন,
ডব্লিইএইচও)

১১

র�োহিঙ্গা শরণার ্থীদের সঙ্গে কাজ করার সময়কালে
উত্তরদাতার পদবি

নার্স

১০

২৫

৯

জাপান

কেস ম্যানেজার

১১

৫৫ বছরের বেশি বয়স্ক

র�োহিঙ্গা শরণার ্থীদের সঙ্গে কাজ

উত্তরদাতার জাতীয়তা
বাংলাদেশ

২

৩

৪

১
১
১
২
২ ৩
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যে সালে উত্তরদাতা বাংলাদেশে র�োহিঙ্গা শরণার ্থীদের সঙ্গে
কাজ করেছিলেন*
২০১৭
২০১৮
২০১৯

১২

২০২০

* নির্দিষ্ট সালে যে সংখ্যক
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৪

১৪
২১
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প্রাপ্ত তথ্য

সার্ভাইভারদের ধারাবাহিকভাবে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান
কর্মীরা র�োহিঙ্গাদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া য�ৌন নিপ ীড়নের
বিভিন্ন প্যার্টানের কথা তুলে ধরেন; এসব প্যাটার্নের
মধ্যে রয়েছে গণর্ধষণ এবং একই সময়ে য�ৌন নিপ ীড়ন
ও পরিবারের সদস্যদের শার ীরিক প্রহার করা, গুলি
করা ও হত্যা করা।

ফিজিশিয়ান্স ফর হিউম্যান রাইট্স (পিএইচআর)- এর গবেষণা স্যাম্পলের অন্তর্ভুক্ত সকল
স্বাস্থ্যকর্মী- র�োহিঙ্গা নারী, মেয়ে, পুরুষ, ছেলে, জেণ্ডার ফ্লুইড ও ট্রান্সজেণ্ডার জনগ�োষ্ঠীর সঙ্গে
তৃ সংঘটিত য�ৌন ও লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতনের ঘটনা ও প্যাটার্নের
মায়ানমারের সেনাবাহিনী কর্ক
প্রমাণ- নিজেরা দেখেছেন বা তাদেরকে বলা হয়েছে বলে সবাই একইভাবে জানিয়েছেন।
পিএইচআর-কে সাক্ষাৎকার প্রদানকারী সকল স্বাস্থ্যকর্মীই র�োহিঙ্গাদের সঙ্গে ঘটা এ সকল
কর্মকাণ্ডের কিছু না কিছু শারীরিক ও মানসিক প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। স্বাস্থ্যকর্মীরা লক্ষ্য করেন,
বাংলাদেশের মানবিক স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অবকাঠাম�োগত, য�োগায�োগ ব্যবস্থা,
সংস্কৃতি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সম্পদের অপর্যাপ্ততার কারণে, তারা উক্ত নিপীড়নের এই
সর্বত্রব্যাপী এবং গুরুতর শারীরিক ও মানসিক প্রভাবের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার
সক্ষমতা ছিল না।

উপরে: ডা. মনিরা হ�োসেন, বাংলাদেশে র�োহিঙ্গা সার্ভাইভারদের সেবাদাতা একজন
স্বাস্থ্যকর্মী
ছবি: সালাউদ্দিন আহমেদ, ফিজিশিয়ান্স ফর হিউম্যান রাইটস্-এর জন্য

পিএইচআর-এর গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যসমূহকে দুইটি উপ-বিভাগে সাজান�ো হয়েছে যেখানে, প্রথমত
সংঘটিত সহিংসতার প্যাটার্নের উপর ভিত্তি করে র�োহিঙ্গা সার্ভাইভারদের য�ৌন নিপীড়নের
শিকার হওয়ার অভিজ্ঞতার কথা, এবং দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের মানবিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে
্য
র�োহিঙ্গা সার্ভাইভারদের অভিজ্ঞতার কথা, স্বাস্থ্যকর্মীদের নিজেদের পরবেক্ষণের
ভিত্তিতে তুলে
ধরা হয়েছে।
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সার্ভাইভারদের অভিজ্ঞতা
র�োহিঙ্গাদের মায়ানমারে সংঘটিত য�ৌন ও লিঙ্গভিত্তিক (SGBV
(SGBV)) সহিংসতার শিকার
হওয়ার অভিজ্ঞতা
ফিজিশিয়ান্স ফর হিউম্যান রাইট্স (পিএইচআর)-কে সাক্ষাৎকার প্রদানকারী সকল স্বাস্থ্যকর্মী
তৃ
সার্বজনীনভাবে- মায়ানমারের সেনাবাহিনী, ইউনিফর্ম পরিহিত পুরুষ, অথবা পুলিশ কর্ক
র�োহিঙ্গা নারী ও মেয়েদের সঙ্গে সর্বত্র ঘটে যাওয়া য�ৌন নিপীড়নের ঘটনার কথা জানিয়েছেন।
পিএইচআর-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অনেক স্বাস্থ্যকর্মী জানিয়েছেন, র�োহিঙ্গা নারী ও মেয়েরা,
এসজিবিভি-এর সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত নয় এমন সাধারণ চিকিৎসা সেবা যেমন মানসিক স্বাস্থ্য
পরীক্ষা, সাধারণ স্ত্রীর�োগ সংক্রান্ত সেবা, গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসেবা, অথবা প্রাথমিক সেবা ক্লিনিকে
অস্পষ্ট শারীরিক সমস্যা সংক্রান্ত সেবা গ্রহণের সময়ে, নিজেদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া য�ৌন
নিপীড়নের কথা প্রকাশ করেন।
সার্ভাইভারদের ধারাবাহিকভাবে সেবা প্রদানকারী স্বাস্থ্যকর্মীরা র�োহিঙ্গাদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া
য�ৌন নিপীড়নের বিভিন্ন প্যার্টানের কথা তুলে ধরেন; উক্ত প্যাটার্নের মধ্যে রয়েছে গণর্ধষণ এবং
একই সময়ে য�ৌন নিপীড়ন ও পরিবারের সদস্যদের শারীরিক প্রহার করা, গুলি করা ও হত্যা
করা।
‘	বেশিরভাগ ঘটনাই একই রকম। পরিবারের সদস্যদের, সার্ভাইভারদের সামনেই
হত্যা ও ধর্ষণ করা হয় এবং তারা ঝ�োপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে সীমানা পেরিয়ে
পালিয়ে আসে।’
২০১৭ সালে কুতুপালং শরণার ্থী ক্যাম্পে কর্মরত একজন ধাত্রী নার্স
‘ তারা এরকম কিছু উদাহরণ দিয়েছিল যেখানে, সেনাবাহিনী গ্রামে এসে প্রথমত
তাদের প্রহার করতে চেষ্টা করত�ো, এবং যদি সেখানে ক�োন�ো নারী থাকত�ো...
তাহলে তারা তাকে ধর্ষণ ও পরে হত্যা করত�ো।’
২০১৮ সালে কক্সবাজারে কর্মরত একজন ক্লিনিক্যাল সাইক�োলজিস্ট

স্বাস্থ্যকর্মীরা পিএইচআরকে জানান, তাদের র�োগীরা বলেছিলেন, সেই সহিংস আক্রমণের সময়ে
নারী ও পুরুষদের আলাদা করে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং নারীদের থেকে আলাদা করার পরে
পুরুষদেরকে হত্যা করা হয়। পুরুষদেরকে হত্যা করার ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে যে সকল নারীদের
বাধ্য করা হয়, পরে তাদেরকে ধর্ষণ করা হয়; তাদের মধ্যে অনেকেই এই সহিংস আক্রমণের পরে
মায়ানমার ছেড়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসার কথা জানান। এই প্যাটার্নের একটি ঘটনার বর্ণনা
দিয়ে একজন স্বাস্থ্যকর্মী বলেন:
‘	বেশিরভাগ নারীই আমাকে একই ধরনের ঘটনার কথা বলেছে। যখন তারা
মায়ানমারে ছিল... পুলিশ বা সেনাবাহিনী বা ঐ রকম দেখতে ইউনিফর্ম পরিহিত
একদল ল�োক তাদের ঘরে ঢুকে... তাদেরকে পরিবারের সদস্যদের সামনেই ধর্ষণ
করা হয়। এরপরে তারা সকল পুরুষদের নিয়ে যায়... তাদেরকে মারে ও হত্যা করে
এবং তারা সকল পুরুষদের আগুনের কুণ্ডলিতে ফেলে দেয়, আর সকল নারীদের
অন্য একটি ফাঁকা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাদের প�োশাক খুলে ফেলতে বাধ্য করে, এর
ফলে তারা সে সময়ে বিবস্ত্র হয়ে পড়ে। ইউনিফর্মের মত দেখতে প�োশাক পরিহিত
ল�োকগুলি প্রতিদিন ঐ বাড়িতে এসে ঐ নারীদের ততক্ষণ পরন্ত্য ধর্ষণ করত�ো যতক্ষণ
না তারা অজ্ঞান হয়ে যেত�ো। জ্ঞান ফেরার পরে তারা দেখতে পায় যে ঐ বাড়ির
চারদিকে আগুন জ্বলছে, তাই তারা পালিয়ে বাংলাদেশের সীমান্তে নদীর দিকে যায়,
আর এরপরে তারা নদী পাড়ি দিয়ে... বাংলাদেশে আসে। ’
২০১৭ সালে কুতুপালং শরণার ্থী ক্যাম্পে কর্মরত একজন ধাত্রী নার্স
আরও একজন স্বাস্থ্যকর্মী তাদের র�োগীদের কাছ থেকে প্রায় একই বর্ণনা শুনেছেন যে, পুরুষদের
আলাদা করে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়েছে এবং নারীদেরকে ধর্ষণ করা হয়েছে।
‘ মায়ানমারের সেনাবাহিনী ক�োন�ো গ্রামে ঢ�োকার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানকার নারী
ও পুরুষদের একে অপরের থেকে আলাদা করে ফেলত�ো এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই
পরিবারের সদস্যদের সামনেই পুরুষদের হত্যা করে তাদের গণকবর দিত�ো, আর
তারপরে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারীদের ধর্ষণ করা হত�ো এবং এরপরে... তাদেরকে হয়
অন্য ক�োন�ো স্থানে বা... গ্রামের বাইরে বের করে দেওয়া হত�ো। ’
২০১৮ সালে কুতুপালং শরণার ্থী ক্যাম্পের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ক্লিনিক-এ কর্মরত
একজন নার্স

‘ সেবাদানকার ীরা শুধু বাহ্যিক লক্ষণের দিকেই
গুরুত্ব দিচ্ছিল, আর আমার মনে হয়েছে তারা
হতবিহ্বল হয়ে পরে... আর ক্লিনিকের কথা ধরলে,
মানসিক স্বাস্থ্য সেবা দেওয়ার জন্য আমাদের না
ছিল সময়, না ছিল প্রয়োজন ীয় ল�োকবল‘
২০১৮ সালে কুতুপালং ক্যাম্পের একটি প্রাইমারি হেলথ ক্লিনিকে কর্মরত একজন নার্স
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প্রাপ্ত তথ্য
ক্রমশ:

নারীদেরকে ঘরে আবদ্ধ রেখে বারংবার ধর্ষণ করার ঘটনার কথা র�োগীদের থেকে জানতে পারে
বলে একাধিক স্বাস্থ্যকর্মী পিএইচআর-কে জানান:
‘ তাকে, এবং আমার মনে হয়, আরও ১৪ জন নারীকে একটি বাড়িতে তালাবদ্ধ করে
রাখা হয় এবং... তাদের সকলকেই গণধর্ষণ করা হয়। ’
২০১৭ সালে একটি আউটপেশেন্ট ক্লিনিকে কর্মরত একজন নার্স প্র্যাক্টিশনার
এই ধরনের য�ৌন ও লিঙ্গভিত্তিক নিপীড়ন কারা করেছে তা জানতে চাওয়া হলে, বেশিরভাগ
স্বাস্থ্যকর্মী পিএইচআর-কে জানান, তাদের র�োগীরা বলেছেন, ঐ সহিংসতাকারীরা ছিল
মায়ানমারের সেনাসদস্য, ইউনিফর্ম পরিহিত পুরুষ বা পুলিশ।
‘ তাকে মায়ানমারের একজন সেনাসদস্য ধর্ষণ করে। ’
২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কুতুপালং ক্যাম্পের একটি জরুরী সেবাদান কক্ষে
কর্মরত একজন চিকিৎসক
‘ ওরা মিলিটারির ল�োক ছিল... যারা ঐ দেশের সেনাবাহিনীর সঙ্গে জড়িত। ’
২০১৮ সাল থেকে বালুখালি শরণার ্থী ক্যাম্পে কর্মরত একজন সাইক�োস�োশ্যাল
সাপ�োর্টঅফিসার ও কেস ম্যানেজার
‘	সার্ভাইভাররা বলে যারা ঐ সহিংসতা ঘটিয়েছিল, তারা ছিল একদল সেনা সদস্য। ’
২০১৭ সাল থেকে র�োহিঙ্গাদের নিয়ে কর্মরত একজন ক্লিনিক্যাল সাইক�োলজিস্ট
সহিংসতাকারীরা দলবদ্ধভাবে কাজ করছিল�ো এবং তারা অত্যন্ত সুচিন্তিত ও পরিকল্পিতভাবে
গণধর্ষণ করছিল�ো।
‘ তার বয়স ৪২ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে হবে। ঘটনা একই রকম ছিল, রাতে হঠাৎ
করেই তাদের বাড়িতে ২৫ জন সেনাসদস্য আক্রমণ করে। আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই
বাড়ির পুরুষেরা রান্নাঘরের দরজা দিয়ে পালিয়ে নদীর কাছের পাহাড়ে চলে যায়।
পুরুষেরা পালিয়ে যাওয়ার পরে মহিলাটি বাড়িতে একা ছিল... তার ছেলে মুরগির
খামারে লুকিয়ে ছিল। সেজন্য (তার ছেলে লুকিয়ে থাকা অবস্থায় গণধর্ষণের আওয়াজ
শুনতে পাওয়ার কারণে) সে এখনও লজ্জিতব�োধ করে এবং মরে যেতে চায়। এই
মহিলাও তিনজন সেনাসদস্য দ্বারা গণধর্ষণের শিকার হয়। তার শারীরিক অবস্থা
এতই খারাপ ছিল যে তা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। তার জরায়ু সাংঘাতিকভাবে
ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কয়দিন পরপরই জরায়ু থেকে প্রচুর রক্তপাত হত�ো। আর সে ভীষণ
কষ্ট পেত�ো। ’
২০১৭ সাল থেকে কক্সবাজার-এ কর্মরত একজন প্যারামেডিক ও সাইক�োস�োশ্যাল
সাপ�োর্টঅফিসার
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এই গবেষণার সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারী অনেক স্বাস্থ্যকর্মীই একাধিক পুরুষের দ্বারা ধর্ষণের
ঘটনার ব্যাপারে জানতে পারে বলে জানান। ১২ কি ১৩ বছর বয়সী এক কিশ�োরী মেয়ের
অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে একজন স্বাস্থ্যকর্মী জানান:
‘ তাদের এলাকার আরও অনেক মানুষের সঙ্গে তারা ছয় জন বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়।
কিছু মহিলা আলাদা হয়ে পরে... একটি পরিত্যক্ত বাড়ি দেখে... তারা সেই বাড়িতে
আশ্রয় নেয়। তার (কিশ�োরী মেয়েটির) মা, বড় ব�োন ও খালাসহ ম�োট পাঁচজন মহিলা
ঐ বাড়িতে আশ্রয় নেয়। তারপরে চার থেকে পাঁচজন সেনাসদস্য ঐ বাড়িতে হামলা
করে। ল�োকগুলি তাদের চ�োখ, হাত ও পা বেঁধে ফেলে। এই বাঁধার কাজ শেষ হলে
তাদের গণধর্ষণ করা হয়। গণধর্ষণ করার পরে, ল�োকগুলি এই মহিলাদের পুড়িয়ে
ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের চ�োখ বাঁধা ছিল... একজনের হাতের সঙ্গে আরেকজনের
হাত বাঁধা ছিল। কিন্তু এই কিশ�োরী মেয়েটি কীভাবে নিজের হাতের বাঁধন খুলতে
সমর ্থ হয়, তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। হাতের বাঁধন খুলে মেয়েটি দেখতে পায়
যে ল�োকগুলি একটু দূর থেকে শুকন�ো খড় নিয়ে আসছে। ঐ সেনাসদস্যরা এই
মহিলাদের প�োড়ান�োর জন্য শুকন�ো খড় নিয়ে আসছিল�ো। মেয়েটি তার মায়ের সঙ্গে
বাঁধা ছিল, তার মা অনেক আগেই অজ্ঞান হয়ে যায়। তার মা নড়াচড়া করছিল�ো না,
আর সে বুঝতেও পারছিল�ো না যে তার মা বেঁচে আছে কি না, তাই সে সেখান থেকে
পালিয়ে পাশের কচুক্ষেতে গিয়ে লুকায়। সে কচুক্ষেতে ঢুকে, তার কথা অনুযায়ী,
ঢুকতে ঢুকতেই সে জ্ঞান হারায়। তার কথা শুনে আমার মনে হয়, তাদেরকে অজ্ঞান
করার জন্য কিছু দেওয়া হয়েছিল�ো... এরপরে, হামাগুড়ি দিয়ে ঐ ক্ষেতে ঢ�োকার
পরে মেয়েটিকে গুলি করা হয়। তার পিঠের মাংসপেশী বিভিন্ন জায়গায় ছড়ে যায়।
তারপরে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে, অসংখ্য মৃতদেহের ওপর দিয়ে সে হামাগুড়ি
দিয়ে এগিয়ে যায়; সে বলে যে, ইশারা দিয়ে সেখানে অবস্থিত অনেক মৃতদেহের
কথা (অন্যদের) জানায়। আর বলে যে, তার মা-কে ও অন্যদেরকে পুড়িয়ে ফেলা
হয়েছে। তার মা-কে ও অন্যদেরকে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। তাদের সকলকেই... সে
এটা ঘটতে দেখেছে। তার পরনে ক�োন�ো কাপড় ছিল না। সে বলে, তাদের কার�োরই
পরনে ক�োন�ো কাপড় ছিল না। মাত্র এক টুকরা কাপড় পরে থাকা একজন ভদ্রল�োক
নিজের লুঙ্গি খুলে তার গায়ে জড়িয়ে দেয়। তার সারা শরীরে রক্ত মেখে ছিল। ঐ
অবস্থায় ল�োকটি অনেক কষ্ট করে তাকে নিজের কাঁধে নিয়ে চলতে থাকে, দুই না
তিন দিন তার ঠিক মনে নেই... এরপরে তারা বাংলাদেশের সীমান্তে এসে প�ৌঁছায়। ’
২০১৭ সাল থেকে কক্সবাজার-এ কর্মরত একজন প্যারামেডিক ও সাইক�োস�োশ্যাল
সাপ�োর্টঅফিসার

য�ৌন নিপীড়ন, মানসিক বিপরয়্য ও অবহেলা

পরিবারের সঙ্গে ঘটা য�ৌন নিপীড়নসহ অন্যান্য নির্যাতনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করার জন্য তাদের
বাধ্য করার কথা র�োগীরা জানান বলে, এই গবেষণার সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারী অনেক
স্বাস্থ্যকর্মী জানান:
‘ তাদেরকে হুট করেই নিজেদের দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়, তাদের বাড়িঘরে
আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়, তাদের জমিজমায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়, এবং
নিজের ভাইকে চ�োখের সামনে গুলি করে হত্যা করা বা নিজের ব�োনকে চ�োখের
সামনে ধর্ষণ করার মত ঘটনা ঘটেছে বলেও জানা যায়। ’
২০১৮ সাল থেকে পুরুষ ও ট্রান্সজেন্ডার র�োহিঙ্গা সার্ভাইভারদের সঙ্গে কর্মরত একজন
ক�ো-অর্ডিনেটর

র�োগীরা গর্ভকালীন চিকিৎসা সেবা লাভ করার সময়ে তাদের সঙ্গে ঘটা য�ৌন নিপীড়নের
কথা জানতে পারে বলে অনেক স্বাস্থ্যকর্মী জানান। ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে ও এরপরে,
মায়ানমারের গ্রামে সহিংসতা চলাকালে, গর্ভধারণকারী র�োগীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মাসগুল�োতে
অধিক সংখ্যক অন্তঃসত্ত্বা নারীরা চিকিৎসা নিতে আসে বলে উত্তরদাতারা জানান।
‘ তাদের পক্ষে ক�োন�োভাবেই এটা জানা সম্ভব ছিল না যে তারা অন্তঃসত্ত্বা কি না,
আর তা বুঝতে বুঝতে ২০ সপ্তাহ পার হয়ে যায় এবং এখন তাদের চিকিৎসা নিতে
ক্লিনিকে আসার প্রয়োজন ছিল। এটা ছিল নভেম্বর মাসের ঘটনা, আর উক্ত দাঙ্গা
সংঘটিত হয় আগস্ট মাসের শেষের দিকে এবং বেশিরভাগ য�ৌন নিপীড়নের ঘটনাই
আগস্ট মাসের শেষ থেকে সেপ্টেম্বর মাসের শুরুর দিকে ঘটে। ’
২০১৭ সালে কুতুপালং ক্যাম্পে কর্মরত একজন নার্স

য�ৌন নিপ ীড়নের অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ
একজন স্বাস্থ্যকর্মী, ২০১৮ সালের বসন্তে নবজাতক শিশুর সংখ্যার বৃদ্ধি লক্ষ্য করেন; তার মতে,
স্বাস্থ্যকর্মীদের কথা অনুযায়ী, র�োহিঙ্গা নারীরা ধর্ষণ-পরবর্তী সময়ে সেবা প্রদানকালে য�ৌন
২০১৭ সালের আগস্ট মাসে ঘটে যাওয়া সহিংসতার পূর্ববর্তী সময়ের ঘটনায় ও উক্ত সহিংসতার
নিপীড়নের অভিজ্ঞতার কথা না বলে বরং, অন্যান্য কারণে যেমন অন্যান্য স্ত্রীর�োগ সংক্রান্ত কারণে সময়কালে এই অধিক সংখ্যক গর্ভধারণ হয়েছিল।
সেবা নিতে গিয়ে সেই অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করে।
‘ এটা ছিল... ২০১৭ সালের আগস্ট মাসের ঠিক নয় মাস পরের সময়কাল। তাই সকল
‘ তার সাদাস্রাব নিঃসরণের সমস্যা হয়েছিল। তাই তার য�ৌনাঙ্গ পরীক্ষা করে
ধর্ষিত নারীদের মাধ্যমেই নবজাতকের জন্মের সংখ্যায় অনেক বেশি বৃদ্ধি দেখা দেয়।’
দেখতে পারি কি না, তাকে জিজ্ঞেস করি। সেই পরীক্ষা করতে গিয়ে, শুধুমাত্র
২০১৮ সালে কুতুপালং ক্যাম্পে কর্মরত একজন চিকিৎসক
তার পেরেনিয়ামে কিছু দাগ দেখে আমি বুঝতে পারি, সে ক�োন�ো ধরনের আঘাত
পেয়েছিল। তাই আমি তাকে সেই বিষয়ে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি। তখনই সে কাঁদতে গর্ভধারণের হার ও জন্মহারে পরিলক্ষিত এই বৃদ্ধির মাত্রা, অন্যান্য প্রকাশিত রচনা এবং অন্যান্য
শুরু করে এবং মায়ানমারের সেনাবাহিনী কর্তৃক তার ধর্ষিত হওয়ার অভিজ্ঞতার কথা
প্রতিষ্ঠানের গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণছিল23, যেখানে বলা হয়, বাংলাদেশে
বলে। ’
পালিয়ে আসা র�োহিঙ্গা শরণার ্থীদের এই জন্মহারের বৃদ্ধি পূর্ববর্তী বেসলাইন-এর চেয়েও বেশি
ছিল24।
২০১৭ সালে একটি কুতুপালং ক্যাম্পে একটি আউটপেশেন্ট ক্লিনিকে কর্মরত একজন
নার্স প্র্যাক্টিশনার
বেশ কয়েকজন স্বাস্থ্যকর্মী বলেন, তাদের ক্লিনিকে আসা অনেক শিশুর জন্মই হয়েছে ধর্ষণের
স্বাস্থ্যকর্মীরা এ-ও জানান, চিকিৎসা প্রদানের সময়ে কেবল সরাসরি প্রশ্ন করা হলেই র�োগীরা
কারণে।
য�ৌন নিপীড়নের কথা প্রকাশ করতেন।
‘ ২০১৮ সালের জুলাই মাসে আমি যখন দ্বিতীয় বারের মত ক্যাম্পে ফিরে যাই...
‘ যেহেতু আমি আগে থেকেই জানতাম যে উক্ত জনগ�োষ্ঠীর মধ্যে য�ৌন নিপীড়নের
ততদিনে ১১ মাস (উক্ত সহিংসতার পরে) পার হয়ে গেছে, কাজেই ধর্ষণের কারণে
ঘটনা ঘটেছে, তাই আমি আগে থেকেই এই বিষয়ে সচেতন ছিলাম। আর তারপরে
গর্ভে আসা অনেক শিশুরই জন্ম হয়ে গিয়েছিল। এই বিষয়ে ক�োন�ো কথা হত�ো না।
আমি জিজ্ঞেস করি... মায়ানমার ছেড়ে আসার সময়ে সেনাসদস্য বা অন্য ক�োন�ো
কেউ কিছু বলত�ো না এবং এই শিশুদেরকে (সমাজে) অন্তর্ভুক্ত করা হয়... তাদেরকে
ব্যক্তির মাধ্যমে তার ক�োন�ো সমস্যা হয়েছিল�ো কি না। এরপরে মিনিটখানেক
সম্প্রদায়ে, পরিবারে মেনে নেওয়া হয়। অবশ্যই তাদের মা ছিল... কিন্তু কীভাবে
দ্বিধা করে সে কাঁদতে শুরু করে এবং বলে যে তাকে ও আমার মনে হয়, আরও ১৪
তাদের আবির্ভাব ঘটে, এই বিষয়ে ক�োন�ো আল�োচনা হত�ো না। ’
জন মহিলাকে নিয়ে গিয়ে একটি বাড়িতে তালাবদ্ধ করে রাখা হয় এবং তারপরে
২০১৭ ও ২০১৮ সালে কক্সবাজারে কর্মরত একজন শিশু বিশেষজ্ঞ
তাদেরকে গণধর্ষণ করা হয়। তাদের মধ্যে কয়েকজন সার্ভাইভ করতে পারেনি, কিন্তু
সে পেরেছিল�ো। তখন তার বয়স ছিল ৪০ বছর।’
২০১৭ সালে কুতুপালং ক্যাম্পে একটি আউটপেশেন্ট ক্লিনিকে কর্মরত একজন নার্স
প্র্যাক্টিশনার

‘ তাদেরকে কথা বলাতে, কথা বলা শুরু করাতে
অনেক সময় লাগে, এবং অবশ্যই তারা কাঁদত�ো। এ
ছাড়া তারা মরে যেতে বা আত্মহত্যা করতে চায়, এই
ধরনের কথা বলত�ো।‘
২০১৭ সালে কুতুপালং ক্যাম্পে কর্মরত একজন ধাত্রী নার্স
Physicians for Human Rights
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প্রাপ্ত তথ্য
ক্রমশ:

নারীদের স্বাস্থ্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কয়েকজন স্বাস্থ্যকর্মী, য�ৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার
কাজ করতেন। অনেক নারী গর্ভপাত (বলা হয়, বাংলাদেশে আসার আগে ধর্ষণের কারণে হওয়া
গর্ভধারণ) করতে চেয়েছিলেন বলে তারা জানান।
‘ তারা এটা (গর্ভপাত) করতে আগ্রহী ছিল। তারা এটা করতে চেয়েছিল�ো কারণ তাদের
পরিবারের সকলেই জানত�ো যে তারা অবিবাহিত। তাছাড়া ধর্ষণের কারণে জন্ম
নেওয়া একজন শিশুর মা হওয়ার বিষয়টি সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল�ো না। ’
২০১৭ সাল থেকে কক্সবাজারে কর্মরত একজন প্যারামেডিক ও সাইক�োস�োশ্যাল
সাপ�োর্টঅফিসার
একইসঙ্গে অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণের ঘটনাকে মেনে নেওয়া, এবং গর্ভপাতের বিষয়ে বাংলাদেশের
ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক নিয়ম ও আইনগত বিধিনিষেধের পরিপ্রেক্ষিতে, গর্ভপাত করতে চাওয়া-এই
পরিস্থিতি সার্ভাইভারদের জন্য কতটা কঠিন ছিল তা একজন স্বাস্থ্যকর্মী জানান25 ।
‘ ধাত্রী এসে আমাকে বলল ‘‘ম্যাডাম, একজন র�োগী এসেছে... সে গর্ভপাত করাতে
চায়, মানে সে তার গর্ভের সন্তানটিকে আর রাখতে চায় না... সে গর্ভপাত করাতে
চায়... আমি কী বলব�ো?” আমি ঐ মহিলার সঙ্গে কথা বলতে গেলে সে কান্নায় ভেঙ্গে
পরে। তখন আমি তাকে যত্ন সহকারে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি, যেমন, ‘‘আপনি কেন
বাচ্চাটা নষ্ট করতে চান?‘‘ তারপরে তাকে বুঝান�ো হয় যে ইসলামের দৃষ্টিতে বাচ্চা
নষ্ট করা পাপ। এরপরে আমরা দেখি যে এরকমভাবে অনেকেই আবেগপ্রবণ হয়ে
পরে, আর দুই-একজন বলে, ‘‘আমার একটি সন্তান আছে; এটা আমার বাচ্চা না...
আর আমার তখন বিয়েও হয়নি। আমি এই বাচ্চাটা রাখতে চাই না।”’
২০১৮ সাল থেকে বালুখালি ক্যাম্পে কর্মরত একজন ক্লিনিক্যাল সুপারভাইজার ও
হেলথ প�োস্ট ম্যানেজার
গর্ভপাত বিষয়ে বাংলাদেশে আইনগত বিধিনিষেধ থাকা সত্বেও মাসিক নিয়মিতকরণ একটি
অনুম�োদিত পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি। “সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য যখন মাসিক বন্ধ থাকে সেই
সময়ে মাসিক নিয়মিত করার জন্য” একজন নারী তার সর্বশেষ মাসিকের ১২ সপ্তাহ পরন্ত্য
অনুম�োদন পান।26। এই ব্যবস্থা, কক্সবাজারে কর্মরত বিভিন্ন মানবিক সহায়তা প্রতিষ্ঠানকে
র�োহিঙ্গা সার্ভাইভারদের জন্য একটি পরিপূর্ণপ্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের সুয�োগ করে দেয়27।
কয়েকজন ক্লিনিশিয়ান পিএইচআর-কে জানান, কিছু মহিলা অননুম�োদিত বা প্রচলিত পদ্ধতিতে
নিজে নিজে গর্ভপাতের চেষ্টাও করে। এসমস্ত চেষ্টা ব্যর ্থ হলে, তারা চিকিৎসার জন্য ক্লিনিকে
আসে।
‘	গর্ভপাতের চেষ্টা ব্যর ্থ হওয়ার পরে তারা এসেছিল�ো... র�োগীদের অবস্থা খুব খারাপ
থাকায় কর্মচারীরা আমাকে ডেকে আনে। সেই সময়ে আমরা ক�োন�োভাবেইকীভাবে গর্ভধারণ ঘটে, বা এর জন্য কে দায়ী- এই ধরনের আল�োচনা করার মত�ো
পরিস্থিতিতে ছিলাম না। আমরা জানতাম না (কী ঘটছিল�ো), কিন্তু আমরা অনেক
বেশি সংখ্যক গর্ভপাতের ঘটনা দেখেছিলাম... আমরা সেখানে থাকা অবস্থায় নিজচেষ্টায় গর্ভপাতের ঘটনা দেখেছিলাম। ’
২০১৭ ও ২০১৮ সালে র�োহিঙ্গা শরণার ্থীদের সঙ্গে কর্মরত একজন চিকিৎসক
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নার ী নয় এমন র�োগ ীদের য�ৌন নিপ ীড়নের অভিজ্ঞতা
য�ৌন নিপীড়নের ঘটনা মহিলা ও মেয়েদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। নারী নয় এমন র�োগীদের
স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের কথাও স্বাস্থ্যকর্মীরা তুলে ধরেন- এদের মধ্যে ছিল পুরুষ ও ছেলে এবং
হিজরা ও ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি। তারা মায়ানমারে সংঘটিত য�ৌন নিপীড়নের সার্ভাইভার, যদিও
বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক ছিল।
‘ এমন অনেক প্রাপ্তবয়স্ক ও বাচ্চা ছেলে আমাদের কাছে আসে... যারা শারীরিক
নির্যাতনের শিকার হয়েছিল�ো... তাদের মধ্যে দুই-একজন এমনও ছিল যারা য�ৌন
নিপীড়নের শিকার হয়েছিল�ো। ’
২০১৭ সাল থেকে র�োহিঙ্গা শরণার ্থীদের সঙ্গে কর্মরত একজন ক্লিনিক্যাল
সাইক�োলজিস্ট
এই ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্যে সরাসরি য�ৌন নিপীড়নের ঘটনার পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের
সঙ্গে ঘটা ধর্ষণ বা য�ৌন নিপীড়ন প্রত্যক্ষ করতে বাধ্য করার ঘটনা, এবং য�ৌন দৃষ্টিভঙ্গী
(সেকশুঅ্যাল ওরিয়েন্টশন) বা জেন্ডার আইডেন্ টিটি নিয়ে শারীরিক ও মানসিকভাবে চাপ
প্রয়োগের ঘটনাও ছিল।
‘ (য�ৌন নিপীড়নের) শিকার যারা হয়েছিল�ো তাদের মধ্যে বিভিন্ন লিঙ্গের ব্যক্তি ছিল
(হিজরা, ট্রান্সজেন্ডার), তারাও (মায়ানমারে) এরকম নিপীড়নের শিকার হয়... তারা
বিভিন্ন ধরনের টিজিং-এর শিকার হয়, তারা বিভিন্ন ধরনের হয়রানির শিকার হয়।
কিন্তু তারা সবচেয়ে বেশি ভয় পেত�ো (মায়ানমারে)... এই কারণে যে... তাদেরকে
হত্যা করা হবে। ঐ দলগুল�ো (বাংলাদেশের র�োহিঙ্গা “মাস্তান”), এদের (হিজরা
সম্প্রদায়) ব�োন-কে ধর্ষণ করার বা মা-কে ধর্ষণ করার হুমকি দিয়ে... য�ৌন সম্পর্ক
করতে বাধ্য করত�ো।’
২০১৮ সাল থেকে পুরুষ ও ট্রান্সজেন্ডার র�োহিঙ্গা সার্ভাইভারদের সঙ্গে কর্মরত একজন
ক�ো-অর্ডিনেটর
সার্ভাইভারদের মানসিক স্বাস্থ্য পরিস্থিতি
সার্ভাইভারদের সেবাপ্রদানকারী স্বাস্থ্যকর্মীদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ধর্ষণের শিকার অনেক
নারীর মধ্যে বিষন্নতা এবং প�োস্ট-ট্রম্যাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার (পিটিএসডি) বা আঘাত-পরবর্তী
দুশ্চিন্তা ও অসুস্থতাসহ অন্যান্য মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যার লক্ষণ দেখা যায়।
‘ আমরা লক্ষ্য করি যে... তাদের (শরণার ্থীদের) বেশিরভাগই পিটিএসডি-তে ভুগছে।
তাদের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে উপসর্গ দেখা যায়। আমরা লক্ষ্য করি যে... তারা আমাদের
সঙ্গে কথা বলতেও স্বচ্ছন্দব�োধ করছিল�ো না। আমরা তাদের দেখাশ�োনা করছিলাম,
কিন্তু তারা আমাদেরকে পুর�োপুরি বিশ্বাস করতে পারছিল�ো না... সেই সময় তাদের
মধ্যে কিছু লক্ষণ দেখা যায়, যেমন ক�োন�ো কিছুর প্রতি তাদের প্রতিক্রিয়া, দুশ্চিন্তা,
তাড়াহুড়া...মানে তারা খুবই অস্থির ছিল এবং কেউ কেউ বিষন্নতায় ভুগছিল�ো, আর
তারা একেবারেই কথা বলছিল�ো না... আর ব্যাপারটা এমন ছিল যে, তারা এমন
একটা সমস্যায় ভুগছিল�ো যে তাদের অনেকেই একেবারে ভাবলেশহীন হয়ে পরে।
তাদের মধ্যে ক�োন�ো আবেগ কাজ করছিল�ো না। তাদেরকে ক�োন�ো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা
হলে তার উত্তর দিতে পারত�ো না। তারা সবসময় কাঁদত�ো। তাদেরকে যে ক�োন�ো
বিষয়েই ক�োন�ো প্রশ্ন করা হলে, সেখানে তারা যা যা দেখেছিল�ো সেগুল�োই হত�ো
তাদের প্রথম জবাব। তারা সেই কঠিন পরিস্থিতির কথা বলে, তাদের কতটা পথ
হাঁটতে হয়েছিল�ো, অসংখ্য মৃত্যু, সেই সঙ্গে ধর্ষণ ও অন্যান্য ভীতিকর বিষয়ও ছিল।
তারা খুবই ভীতসন্ত্রস্ত ছিল, এটা তাদের সবার মধ্যেই ছিল।’
২০১৭ সাল থেকে র�োহিঙ্গা শরণার ্থীদের সঙ্গে কর্মরত একজন ক্লিনিক্যাল
সাইক�োলজিস্ট

য�ৌন নিপীড়ন, মানসিক বিপরয়্য ও অবহেলা

‘ তাদেরকে কথা বলাতে, কথা বলা শুরু করাতে অনেক সময় লাগে, এবং নিঃসন্দেহে,
তারা কাঁদে। এ ছাড়া তারা মরে যেতে বা আত্মহত্যা করতে চায়, এই ধরনের কথা
বলে।’
২০১৭ সালে কুতুপালং ক্যাম্পে কর্মরত একজন ধাত্রী নার্স
একদিকে যেমন কয়েকজন স্বাস্থ্যকর্মী লক্ষ্য করে, র�োগীরা নিজেদের আঘাত পাওয়ার
অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারছেন এবং তারা এই সামর্থ্যটাকে আরও উৎসাহিত করেন; অন্যদিকে
তেমনি অন্য কয়েকজন স্বাস্থ্যকর্মী লক্ষ্য করেন, র�োগীরা নিজেদের অনুভূতির কথা প্রকাশ করতে
ও অভিজ্ঞতার কথা বলতে অনিচ্ছুক, এই র�োগীরা চিকিৎসার ক্ষেত্রেও অনীহা প্রকাশ করেন এবং
চুপচাপ থাকেন ও ক�োন�ো রকম নড়াচড়া করেন না। র�োহিঙ্গা জনগ�োষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া আঘাতের
প্রভাব এবং অন্যান্য নিপীড়নের শিকার মানুষদের মধ্যে পাওয়া আঘাতের প্রভাবের মধ্যে
স্বাস্থ্যকর্মীরা মিল খুঁজে পান।
‘	র�োগীদের থেকে শ�োনা বেশিরভাগ আঘাতের গল্প ছিল এরকম, “আমার সঙ্গে এটা
ঘটেছিল�ো”, ব্যাপারটা এরকম না যে, “এটা আমার ঘা, আর এগুল�ো তার দাগ”।
তারা তাদের আঘাতের গল্প তুলে ধরেছিল�ো। আমার চেষ্টা ছিল তাদের দ্বারা এই
গল্প যতবার বলান�ো সম্ভব ততবার বলান�ো, কারণ যে সব র�োগীরা এই ধরনের
অভিজ্ঞতার শিকার হয়, তাদের জন্য আমি মনে করি, এটা সেরে ওঠার একটা ধাপ
হিসেবে কাজ করে। এমন হতেই পারে যে একমাত্র আমাদের কাছেই তারা এই
গল্পগুল�ো বলতে পারে। যখনই আমি সুয�োগ পেতাম, বা আমি যদি তেমন ব্যস্ত না
থাকতাম, আমি খুব মন দিয়ে চেষ্টা করতাম, র�োগীকে শুধু জিজ্ঞেস করতাম, যা
ঘটেছিল�ো তা সে বলতে চায় কি না... আমি মন�োবিজ্ঞান ী নই, আমি ক্লিনিক্যাল
সাইকিয়াট্রিস্ট নই, কিন্তু আমার মনে হত�ো, অনেক র�োগীর জন্যই আমাকে
একজন মন�োবিজ্ঞান ীর মত কাজ করতে হবে, কারণ তাদের অনেকেই এমন
অস্পষ্ট উপসর্গ নিয়ে আসত�ো, যেমন... পেশীতে বা পেটে ব্যথা। মাঝে মধ্যে এগুল�ো
স�োম্যাটাইজেশন অফ ট্রমা বা মানসিক কষ্টকে শারীরিক উপায়ে প্রকাশের চেষ্টা হয়ে
থাকে। এটাও আমরা প্রায়ই লক্ষ্য করতাম।’
২০১৮ সালে কক্সবাজারে কর্মরত একজন স্বেচ্ছাসেবী চিকিৎসক
একজন ক্লিনিসিয়ান তার র�োগীর সম্পর্কে বলেন:
‘ আমি লক্ষ্য করি, সে অন্য-মনস্ক ছিল। সে আমার দিকে তাকায়নি, কথা বলেনি, আর
শুধুই কাঁদছিল�ো। আমি বিভিন্ন ধরনের অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ্য করি।’
২০১৭ সাল থেকে কক্সবাজারে কর্মরত একজন প্যারামেডিক ও সাইক�োস�োশ্যাল
সাপ�োর্টঅফিসার

মনস্তাতত্ত্বিক সমস্যা খুবই সাধারণ ছিল এবং আরও খতিয়ে দেখে জানা যায়, এগুল�ো মানসিক
আঘাতের কারণেই ঘটছিল�ো।
‘ আমাদের কাছে আসা বিপুল সংখ্যক র�োগীর মধ্যে খুবই অস্পষ্ট শারীরিক সমস্যা
ছিল। যেমন, “আমার মাথা ব্যথা করছে বা পেটে বা পিঠে ব্যথা করছে” । যদি
তাদের কাছে জানতে চাওয়া হত�ো, কত সময় যাবৎ এই ব্যথা হচ্ছে, তাহলে জানতে
পারতাম, তারা যে সময় থেকে বাড়ি ছেড়েছে বা যে সময় থেকে ক্যাম্পে (শরণার ্থী)
থাকতে শুরু করেছেন, সেই সময় থেকে ব্যথা করছে। আমাদের কাছে এরকম অনেক
র�োগী এসেছিল�ো যাদের মধ্যে আমরা ক�োন�ো রকম শারীরিক সমস্যা পাইনি, এবং
মনে হয়েছিল�ো, এই ধরনের সমস্যাকে, মানসিক অবস্থা বা দুশ্চিন্তা প্রকাশের শুধুমাত্র
একটি শারীরিক উপায় হিসেবেই বিবেচনা করতে হবে। আর এই ঘটনা খুবই
সাধারণ ছিল।’
২০১৭ সালের ডিসেম্বরে একটি স্যাটেলাইট হেলথ্ ক্লিনিকে জরুরী অবস্থার জন্য
নিয়োজিত একজন নার্স
‘	চিকিৎসা বিজ্ঞানে আমরা এর কারণ খুঁজে পেতে চেষ্টা করি, যেমন রক্ত-ক্ষরণ বা
অপুষ্টি; কিন্তু এক্ষেত্রে সেরকম ক�োন�ো কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু... যদি তার
দুর্বল লাগত�ো... বা সে ক�োন�ো কিছুতে মন�োনিবেশ করতে পারত�ো না, তাহলে
আমরা ধরে নিতাম, এটা একটা মনস্তাত্ত্বিক বা সাইক�োস�োম্যাটিক সমস্যা এবং
অবশ্যই সেটা ক�োন�ো মানসিক সমস্যা ছিল, আর নিশ্চিতভাবেই সে ক�োন�ো ধরনের
মানসিক সমস্যায় ভুগছিল�ো।’
২০১৮ সাল থেকে বালুখালি ক্যাম্পে কর্মরত একজন ক্লিনিক্যাল সুপারভাইজার ও
হেলথ প�োস্ট ম্যানেজার
ক্রমাগত চলতে থাকা য�ৌন নিপ ীড়ন
অনেক নারী শরণার ্থীর জন্যই, মায়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্তেই য�ৌন নিপীড়নের অভিজ্ঞতা শেষ
হয়ে যায়নি। শরণার ্থীরা এখানকার ক্যাম্পে থাকতে শুরু করার পরে, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীরা,
র�োহিঙ্গা পুরুষদের দ্বারা ইন্ টিমেট পার্টনার ভায়োলেন্স (আইপিভি) অর ৎ্থা অন্তরঙ্গ সঙ্গী
তৃ নিপীড়নের ঘটনার কথা শুনতে ও এর প্রমাণ পেতে শুরু করে। মায়ানমারে ঘটে যাওয়া
কর্ক
নিপীড়নের মানসিক আঘাত ও শরণার ্থী ক্যাম্পে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে থাকার জন্য এই ঘটনাসমূহকে
দায়ী করা হয়। এই গবেষণার সাক্ষাৎকার পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী একাধিক স্বাস্থ্যকর্মী, প্রতিনিয়ত
আইপিভি জনিত আঘাতের চিহ্ন দেখতে পাওয়ার কথা জানান। র�োহিঙ্গা সার্ভাইভারদের জীবনে
ক্রমাগত চলতে থাকা নিপীড়ন ও মানসিক আঘাতের মূলে এ সকল ঘটনাই দায়ী বলে মনে করা
হয়।
‘	ভিন্ন ভিন্ন মানুষ বিভিন্ন উপায়ে মানসিকভাবে আঘাত পেয়ে থাকে। আমি বলব�ো,
সেখানে অবস্থানরত প্রতিটি মানুষই নিঃসন্দেহে মানসিকভাবে বিপরস্ত্য । কাজেই, স্ত্রীতৃ সেই আঘাতের বহিঃপ্রকাশের ঘটনা আমরা নিশ্চিতভাবেই
এর ওপরে স্বাম ী কর্ক
দেখেছি। ’
২০১৭ ও ২০১৮ সালে কক্সবাজারে কর্মরত একজন চিকিৎসক
‘ আঘাত করা, ঘুষি মারা, মাথাসহ শরীরের যে ক�োন�ো অংশে লাথি মারা, এমনকি
অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায়ও পেটে লাথি মারা... আমাদের কাছে এমন নারীরা এসেছে যাদের
স্বাম ী তাদেরকে ফাঁস ি দেওয়ার চেষ্টা করেছে, বিষ খাইয়ে হত্যার চেষ্টা করেছে,
তাদেরকে আগুনে পুড়িয়েছে।’
২০১৭ সালে কুতুপালং ক্যাম্পের একটি আউটপেশেন্ট ক্লিনিকে কর্মরত একজন নার্স
প্র্যাক্টিশনার
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প্রাপ্ত তথ্য
ক্রমশ:

বাংলাদেশের মানবিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে
সার্ভাইভারদের অভিজ্ঞতা
‘ আপনি যেটা বুঝতে পারেন তা এই যে, একজন ডাক্তার হিসেবে আপনার মনে হবে,
স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য সকলেই তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থিত থাকবে; কিন্তু এই ক্ষেত্রে
কর্মরত মানুষদের, মূলতঃ প্রায় সময়েই কিছু না থাকার কারণে, অসংখ্য বিপরীতমুখী
ও বেশি জরুরী বিষয়ের সম্মুখীন হতে হয় ও সেগুল�োর ম�োকাবিলা করতে হয়।’
২০১৭ ও ২০১৮ সালে র�োহিঙ্গা শরণার ্থীদের সঙ্গে কর্মরত একজন চিকিৎসক
২০১৭ সালের শেষদিকে ও ২০১৮ সালের শুরুর দিকে, বাংলাদেশে র�োহিঙ্গাদের ক্রমাগত
আগমনের প্রাথমিক সময়ে, শরণার ্থীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবার সুয�োগ খুবই সীমিত ছিল। এর
কারণ, সেই সময়ে দেশের অবকাঠাম�ো, এই বিপুল সংখ্যক মানুষের ব্যবস্থাপনার জন্য অপ্রতুল
ছিল। শরণার ্থীরা কক্সবাজারে আসতে শুরু করলে বাংলাদেশ সরকার- রিফিউজি রিলিফ এণ্ড
রিপ্যাট্রিয়েশন কমিশন, ইউএন হাই কমিশন ফর রিফিউজিস (ইউএনএইচসিআর) এবং
ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন- এর মাধ্যমে উক্ত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কাজটি সমন্বয় করে। যদিও বহিষ্কৃত র�োহিঙ্গা শরণার ্থীরা অনেক
আগে থেকেই কক্সবাজারে থাকতে শুরু করে, ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে শুরু হওয়া ক্রমাগত
আগমন সেই জনগ�োষ্ঠীকে মাত্র দুই মাসে চারগুণ বাড়িয়ে ত�োলে। এর ফলে ঐ এলাকার পরিবেশ
ও বিদ্যমান অবকাঠাম�োর ওপর অনেক বেশি চাপ তৈরি হয়28। সেই সময়ে, জীবন রক্ষাকারী
চিকিৎসা সেবা এবং প্রাথমিকভাবে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ- খাবার, পানি, প�োশাক, আবাসন ও
পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যব্স্থা করাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগকে,
ডিপথেরিয়া ও হাম- এর মত ছ�োঁয়াচে র�োগের মহামারীর ম�োকাবিলাও করতে হয়। এর ফলে,
মায়ানমারে তাদের গ্রামে ও বাংলাদেশে আসার দীর্ঘ যাত্রাপথে য�ৌন নিপীড়নসহ অন্যান্য
নিপীড়নের শিকার র�োহিঙ্গাদের ব্যাপক স্বাস্থ্য সেবার প্রয়োজনীয়তা তাৎক্ষণিকভাবে মেটান�ো
সম্ভব হয়নি।
সমস্যা বাড়তে থাকলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও এনজিও শরণার ্থী ক্যাম্পে র�োহিঙ্গাদের
জন্য হেলথ্ সেন্টার, হেলথ্ ক্লিনিক গড়ে ত�োলে এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক সেবা প্রদানের ব্যবস্থা
করে; এ সকল প্রতিষ্ঠান নিজস্ব নিয়মকানুন ও ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী কাজ করতে থাকে এবং
একেক প্রতিষ্ঠান একেক বিষয় নিয়ে বিশেষভাবে কাজ করে। প্রায় ক্ষেত্রেই এ সকল প্রতিষ্ঠানে,
দীর্ঘকালীন ও স্বল্পকালীন ভিত্তিতে কর্মরত বাংলাদেশি ও আন্তর্জাতিক পেশাদার স্বাস্থ্যকর্মীরা
একত্রে কাজ করত�ো, কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবকেরাও কাজ করে।
উত্তরদাতারা জানান, এই সমস্যার শুরুতে, বিভিন্ন মানবিক সহায়তা সংস্থার মধ্যে খুব
সামান্য সমন্বয় ছিল। এর ফলে একই ধরনের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ওভারল্যাপ ঘটে, কিছু
কিছু জনগ�োষ্ঠীর (যেমন: অন্তঃসত্ত্বা নারী) জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবার অভাব এবং একটি
অপরিকল্পিত রেফারেল ব্যবস্থা তৈরি হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ক�োন�ো একটি
সমস্যার ম�োকাবিলায় ক্লাস্টার অ্যাপ্রোচ-এর মাধ্যমে সমন্বিত হয়ে ব্যবস্থা নিতে শুরু করে, সেবা
প্রদানের ক্ষেত্রে ওভারল্যাপ ও অসম্পূর্ণতা কমান�োর জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সেক্টর অনুযায়ী
ক্লাস্টার-এ ভাগ করা হয়29 । সিভিল সার্ভেন্ট অফিস অফ কক্সবাজার ডিসট্রিক্ট ও ওয়ার্ল্ড হেলথ্
অর্গানাইজশেন-এর মাধ্যমে যুগ্মভাবে, বাংলাদেশ সরকার, স্বাস্থ্য খাতে প্রয়োজনীয় সমন্বয়
ঘটায়30 । এই ব্যবস্থার মাধ্যমে, মান নির্ধারণ এবং মান�োন্নয়ন ও সার্ভাইভারদের অধিক পরিমাণে
সামাজিক সহায়তা প্রদানের জন্য সহায়ক একটি স্বাস্থ্য অবকাঠাম�ো গড়ে ওঠে।
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র�োহিঙ্গা সার্ভাইভারদের জন্য একটি চলমান সমস্যা হল�ো- বাংলাদেশ, র�োহিঙ্গাদের জন্য শরণার ্থী
হিসেবে ক�োন�ো সনদ ও আইনগত স্ট্যাটাস প্রদানের ব্যবস্থা করেনি। এই সনদ না থাকায়, এর
মাধ্যমে যে সকল অধিকার ভ�োগ করা সম্ভব, র�োহিঙ্গারা তা করতে পারবেন না এবং তারা চলাচলের
স্বাধ ীনতা পাবেন না ও সরকারি সেবাসমূহ লাভ করতে পারবেন না। এর ফলে তারা, য�ৌন নিপীড়নের
সার্ভাইভারদের জন্য প্রয�োজ্য ম�ৌলিক আইনী সুরক্ষা ও অন্যান্য সেবা লাভ করতে পারবেন না31।
‘ অন্যান্য প্রতিকূলতার মধ্যে একটি হল�ো... র�োহিঙ্গাদের শরণার ্থী স্ট্যাটাস না থাকা এবং...
কখন�ো তাদেরকে উচ্চতর চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য অন্যত্র পাঠান�োর প্রয়োজনহলে,
একটি নির্ধারিত স্থান পার হয়ে, তাদেরকে অন্য ক�োন�ো হাসপাতালে পাঠান�ো আসলেই
কঠিন ছিল। ’
২০১৭ ও ২০১৮ সালে বালুখালিতে একটি ইনপেশেন্ট বিভাগে কর্মরত একজন চিকিৎসক
সেবা প্রদানের এই অগ�োছাল�ো পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে র�োহিঙ্গা সার্ভাইভাররা সেবা গ্রহণে
প্রতিকূলতার মুখ�োমুখি হওয়া ছাড়াও, নিচে উল্লেখিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ব্যবস্থাগত সমস্যার
কারণে, মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার অভিয�োগ করতে বাধার সম্মুখীন হতেন। উপরে উল্লেখিত
সার্ভাইভারদের অভিজ্ঞতার ঘটনাবলী থেকে বুঝা যায়, এ সকল বাধার কারণে তারা যে নিজেদের
অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করতে পারতেন না তা নয়; কিন্তু, এ সকল প্রতিকূলতার ম�োকাবিলায় বিশেষ
ব্যবস্থা না থাকায়, তাদের প্রয়োজন মেটান�োর জন্য অপর্যাপ্ত একটি চিকিৎসা ব্যবস্থায়, নিজেদের জন্য
সমাধান খুঁজে বের করার দায়িত্বটি তাদের ঘাড়েই বর্তায়।
ল�োকলজ্জা
সামাজিক ল�োকলজ্জা এবং নিজের পরিবার ও সম্প্রদায়ে গ্রহণয�োগ্য না হওয়া বা দ�োষী বিবেচিত
হওয়ার ভয়, কিছু সার্ভাইভারকে নিজের সঙ্গে হওয়া ধর্ষণ ও য�ৌন হয়রানির অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ
করতে বাধা দেয়। বিয়ে হবে না বা স্বাম ী ত্যাগ করবে- এই ভয়ে নারীরা মায়ানমারে ঘটে যাওয়া য�ৌন
ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার কথা আল�োচনা করতে ও প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন।
‘ এক সন্ধ্যায়, ধাত্রী, একজন নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বাকে আমার কাছে এনে বলে যে মেয়েটি এর
আগে ক�োন�োরকম গর্ভকালীন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করায়নি। আমি বুঝতে পারিনি এর কারণ
কী ছিল এবং কিছু সময় পরে আমরা... (জানতে পারি) নয় মাস আগে সে ধর্ষিত হয় এবং
তার সমাজে এটা প্রকাশ করা বা এখানে চিকিৎসার জন্য আসা লজ্জাজনক বলে বিবেচ্য।
তাকে ঘরের ভিতরেই রাখা হয়; সে ক�োন�োরকম গর্ভকালীন চিকিৎসা বা অন্যান্য সেবা
পায়নি। ’
২০১৮ সালে ‘ক্যাম্প ১৭‘-এ একটি স্বাস্থ্যসেবা পদে কর্মরত একজন মেডিকেল অফিসার
‘	ব্যাপারটা এমন ছিল যে, পরিণামের ভয়ে, তারা নিজেদের মধ্যেও এই ব্যাপারে (ধর্ষণ) কথা
বলত�ো না, এবং জানতে চাইত�ো না। আর তারা সম্ভবত খুব অসহায়ও ব�োধ করত�ো। তাই
এসব শুনে মনে হয়, পরিবারের মধ্যেও তারা, ঐ আক্রমণের সময়কালে কী ঘটেছিল�ো সেই
বিষয়ে কথা বলত�ো না। ’
২০১৭ সালে কুতুপালং ক্যাম্পে একটি আউটপেশেন্ট ক্লিনিকে কর্মরত একজন নার্স
প্র্যাক্টিশনার

য�ৌন নিপীড়ন, মানসিক বিপরয়্য ও অবহেলা

উপরে উল্লেখিত সার্ভাইভারদের গল্প থেকে দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে, তারা যে সকল
স্বাস্থ্যকর্মীদের বিশ্বাস করতেন, তাদের কাছে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করেন । তবে
য�ৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার কলঙ্কের বিষয়টি এতই জ�োরাল�ো ছিল যে, ক�োন�ো ক�োন�ো সময়,
সার্ভাইভারের পরিবার ও সমাজের সদস্যদের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ভয়ে, ধর্ষণজনিত গর্ভধারণের
কথা প্রকাশ করতে তারা নিরাপদ ব�োধ করতেন না বলে একজন স্বাস্থ্যকর্মী জানান।
‘ আমি নিজেই ভয় পেয়েছিলাম, কারণ তারা আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল
এবং আমার এখন�ো মনে আছে... তারা বলছিল�ো, এটা শয়তানের কাজ বা সেরকম
কিছু বলেই তাদের বিশ্বাস... মেয়েটির সঙ্গে খুব খারাপ কিছু ঘটেছে... সেটা পেটের
টিউমার ছিল কি না তা তারা আমার কাছে জানতে চায়। যদিও আমি পুর�োপুরি
নিশ্চিত ছিলাম যে সেটা গর্ভধারণ-ই ছিল, কিন্তু যেহেতু আমি র�োহিঙ্গা সম্প্রদায়ের
খুব কাছেই একটি তাঁবুতে, ক�োন�োরকম সাহায্য-সহয�োগিতা ছাড়া একাই থাকতাম,
তাই সেটাকে একটি প্রশ্নব�োধক চিহ্ন সহকারে, টিউমার বলেই লিখে দেই... আমার
এখন�ো ঐ কেসটার কথা মনে আছে কারণ সেটা টিউমার না হলেও, শুধুমাত্র নিজের
নিরাপত্তার কারণে আমি সেটা লিখেছিলাম।’
২০১৮ সালে ‘ক্যাম্প ১৭‘-এ একটি স্বাস্থ্যসেবা পদে কর্মরত একজন মেডিকেল
অফিসার
য�োগায�োগ ও সম্পর্ক গড়ে ত�োলার ক্ষেত্রে প্রতিকূলতা
উত্তরদাতারা জানান, মায়ানমারে থাকাকালে দীর্ঘদিন যাবৎ স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হওয়া,
অবহেলা ও নিপীড়নের শিকার হওয়ার কারণে র�োহিঙ্গারা বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে অনীহা
প্রকাশ করেন এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে খ�োলাখুলিভাবে কথা বলা এই র�োগীদের জন্য কঠিন ছিল
বলে তাদের মনে হয়32।
‘ তারা মায়ানমারে কখনই ক�োন�ো চিকিৎসা প্রদানকারীর দেখা পায়নি। তাদের গ�োটা
জীবনে আমরাই ছিলাম তাদের দেখা প্রথম ক্লিনিসিয়ান... এরকম অসংখ্য ঘটনা
ছিল, যেখানে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে এটা ছিল স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের প্রতি পুর�োপুরি
অবহেলা। আমি বলব�ো, আমাদের দেখা প্রায় সকল র�োগীর জীবনে, এমনকি
বয়স্কদেরও, আমরাই ছিলাম সর্বপ্রথম ক্লিনিসিয়ান। ’
২০১৮ সালে কক্সবাজারে কর্মরত একজন স্বেচ্ছাসেবী চিকিৎসক

মায়ানমারে থাকাকালে ‘অমানবিকরণ‘ ও বঞ্চনার অভিজ্ঞতা, এই গ�োপনতার প্রবণতা ও প্রকাশ করার
অনিচ্ছার কারণ হতে পারে বলে কিছু উত্তরদাতা জানান।
‘আমার মনে হয়েছিল�ো, তাদের কেউ কেউ মনে করে, সারাজীবন তাদের সঙ্গে এমন
ব্যবহার করা হয়েছে যেন তারা ক�োন�ো মানুষই নয়। ’
২০১৮ সালে কক্সবাজারে কর্মরত একজন স্বেচ্ছাসেবী চিকিৎসক
উত্তরদাতারা জানান, মন দিয়ে তাদের কথা শ�োনা, স্পর্শের মাধ্যমে শান্ত করা, শারীরিক ভাষা, এবং
্য ছিল।
যত্নের বহিঃপ্রকাশ- শারীরিক অসুখ সারাতে ও বিশ্বাস অর্জনে কারকরী
এখানে মনে রাখতে হবে, এই উত্তরদাতাদের কেউই র�োহিঙ্গা জনগ�োষ্ঠীর সদস্য নন। কাজেই,
ব্যক্তিগত বিষয়ে ‘খ�োলাখুলিভাবে’ কথা বলার ব্যাপারে এবং সাংস্কৃতিকভাবে প্রভাবিত অন্যান্য আচরণ
্য
সংক্রান্ত পরবেক্ষণ
ছিল সম্পূর্ণরূপে পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কিত এবং একজন বহিরাগতের দৃষ্টিভঙ্গী
থেকে পরিলক্ষিত।
বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং বিভিন্ন দেশ থেকে আগত স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য র�োহিঙ্গাদের সঙ্গে সম্পর্ক
গড়ে ত�োলা ছিল একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। সরাসরি কথা বলার সুয�োগের অভাব, একজন অনুবাদকের
সহায়তা, র�োহিঙ্গা স্বাস্থ্যকর্মী বা সহায়ক কর্মচারীর অনুপস্থিতি, এবং সাংস্কৃতিক বিধিনিষেধ- সবকিছু
মিলে র�োহিঙ্গা র�োগীদের কর্মকাণ্ড ও উদ্দেশ্য বুঝতে পারা বেশ কঠিন করে ত�োলে।
‘ আমার মনে হয়, তাদের সংস্কৃতি এতটা ভিন্ন বলে, তারা কী ভাবছে বা বলছে তা বুঝা খুব
কঠিন ছিল। তাদেরকে যা-ই বলা হ�োক, উত্তরে তারা শুধু বলত�ো ‘‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ‘‘- তারা
ক�োন�ো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করত�ো না। আর আমার মতে এটা খুবই খারাপ লক্ষণ, কারণ আমি
কী বলছি তার কিছুই তারা বুঝত�ো না। আর ঠিক বা ভুল যা-ই বলা হ�োক না কেন, তারা
ক�োন�ো কারণ বা ব্যাখ্যা চাইত�ো না বা এটাও বলত�ো না যে তারা বুঝতে পারেনি।’
২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে র�োহিঙ্গা শরণার ্থীদের সঙ্গে কর্মরত একজন স্বেচ্ছাসেবী
চিকিৎসক

উত্তরদাতারা, র�োহিঙ্গাদের ‘গ�োপনতা প্রবণ’বলে মনে করেন। তারা চিকিৎসা নেওয়ার জন্য
ডাক্তারকে দেখাতে হেলথ্ কেয়ার সেন্টার-এ এলেও চুপচাপ থাকতেন এবং তাদের সমস্যা বা
মায়ানমারে তাদের সঙ্গে কী ঘটেছিল�ো সে বিষয়ে কথা বলতে চাইতেন না।
‘	কেউ ক�োন�ো ডাক্তারের কাছে এলে, স্বাভাবিকভাবেই ডাক্তারকে তাদের আসার
কারণটা জানান�োর কথা, তাদের সমস্যা নিয়ে ক�োন�ো গালগল্পে মেতে ওঠার কথা নয়।
তাই, একান্তই কেউ তাদের পাশে বসে জিজ্ঞেস না করলে, তারা খুব কমই নিজেদের
কষ্টের বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানাত�ো।’
২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কক্সবাজারে জরুরী কক্ষের দায়িত্বে নিয়োজিত একজন
চিকিৎসক

একজন জরুরী সেবা প্রদানকারী সেবিকা বাংলাদেশের র�োহিংগা শিবিরের একটি অস্থায়ী
ক্লিনিকে র�োহিঙ্গা নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছেন।
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‘ আমি বলব যে সবাই। আমরা যাদের দেখেছিলাম, ঐ
সহিংসতার কারণে তারা সকলেই কষ্ট পাচ্ছিল�ো।...
আমার মনে হয় না আমরা কাউকেই সুস্থ অবস্থায়
দেখেছিলাম।‘
২০১৭ সালে কক্সবাজারে কর্মরত একজন নার্স

16

য�ৌন নিপীড়ন, মানসিক বিপরয়্য ও অবহেলা

বাংলাদেশের শরণার ্থী ক্যাম্পের জরুরী কক্ষে একজন তরুণ
র�োহিঙ্গা র�োগীকে সেবা দিচ্ছেন একজন চিকিৎসক।
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প্রাপ্ত তথ্য
ক্রমশ:

জেন্ডার সংবেদনশ ীলতা
নারী ও পুরুষের মধ্যে য�োগায�োগের বিষয়ে সংবেদনশীলতা এবং শালীনতার প্রত্যাশা,
সেবাদানের ক্ষেত্রে আরও একটি সাংস্কৃতিক বাধা হয়ে দাঁড়ায়। উদ্দেশ্য র�োগীরা যে ক�োন�ো
ধরনের শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বাধা দিতেন এবং বিশেষভাবে পুরুষদেরকে এই কাজ
সম্পন্ন করতে অনুমতি দিতেন না।
‘ আমি পাশ্চাত্যের একজন পুরুষ, পাশ্চাত্যের একজন পুরুষ হয়ে মহিলা র�োহিঙ্গা
র�োগীর সঙ্গে কথা বলছি এবং যদি খুবই সাধারণ ক�োন�ো স্ত্রীর�োগ সংক্রান্ত সমস্যাও
থেকে থাকে, অনেক র�োহিঙ্গা নারীই, অপর একজন মহিলা ঘরে থাকা অবস্থায়ও,
অপরিচিত ক�োন�ো পুরুষকে দিয়ে তার শারীরিক পরীক্ষা করার অনুমতি দিবে না,
বরং তারা সেই সমস্যাটাকেই জিইয়ে রাখবে।’
২০১৮ ও ২০১৯ সালে কুতুপালং ক্যাম্পে আউটপেশেন্টদের সেবা প্রদানকারী একজন
চিকিৎসক
উত্তরদাতারা জানান, পুরুষ অনুবাদক নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হত�ো যেন
মহিলারা তথ্য প্রকাশে স্বাচ্ছন্দ্য ব�োধ করেন।
‘	যখন আমরা শারীরিক পরীক্ষা করতাম, সে (পুরুষ অনুবাদক) পর্দার বাইরে দাঁড়িয়ে
থেকে অনুবাদ করে যেত�ো।’
২০১৮ সালে কুতুপালং ক্যাম্পে কর্মরত একজন চিকিৎসক
শারীরিক পরীক্ষা কক্ষে, জেন্ডার ব্যবস্থাপনা সাংস্কৃতিকভাবে যথাযথ না হলে র�োগী হয়ত�ো,
প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ক�োন�ো গুরুত্বপূর্ণতথ্য প্রদান করতেন না বা
সমস্যার কথা সম্পূর্ণরূপে তুলে ধরতেন না। কাজের চাপ ও পর্যাপ্ত ল�োকবলের অভাবে, হেলথ্
সেন্টারে সাংস্কৃতিকভাবে যথার ্থ (যেমন: নারী র�োগীদের জন্য একজন নারী চিকিৎসক বা নারী
অনুবাদকের উপস্থিতি) ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব না হওয়ার কথা উত্তরদাতারা তুলে ধরেন। এ সকল
ক্ষেত্রে, কয়েকজন সেবাদানকারী মনে করেন, তারা সাংস্কৃতিকভাবে যথার ্থ চিকিৎসা প্রদানে
সক্ষম ছিলেন না। র�োগী, অনুবাদক ও চিকিৎসক একই লিঙ্গের হলে তারা নিজেদের মধ্যে
তথ্য আদান-প্রদানে সবচেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য ব�োধ করতেন এবং সেক্ষেত্রে সঠিক তথ্য পাওয়ার
সম্ভাবনাও অনেক বেশি ছিল।
‘ দুইজন নারী চিকিৎসকের জন্য আমরা বাংলা ভাষার দুইজন নারী অনুবাদক নিয়োগ
দিয়েছি এবং তারা খুব ভালভাবে কাজ করছেন। র�োগীরা তাদের সঙ্গে খুব সহজেই
স্বাচ্ছন্দ্য ব�োধ করেন এবং বিশ্বাস করেন। কিন্তু যদি আমি একজন পুরুষ অনুবাদক
দিয়ে কাজ করাই... তাহলে প্রায়ই এমনটা হয়েছে যে, তারা আমার কাছে ফিরে
এসে জানিয়েছে, “আমার তখন এই সমস্যাটা ছিল, কিন্তু আপনার অনুবাদক পুরুষ
হওয়ায় আমি তখন সেটা বলিনি।”
২০১৭ সালে কুতুপালং ক্যাম্পে আউটপেশেন্ট ক্লিনিকে কর্মরত একজন নার্স
প্র্যাক্টিশনার
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কয়েকজন উত্তরদাতা জানান, র�োহিঙ্গা অনুবাদকের সাহায্যে চিকিৎসা সংক্রান্ত য�োগায�োগের
মাধ্যমে সেবা দেওয়ার কাজ সহজ হয়েছিল, কারণ সেক্ষেত্রে সাংস্কৃতিকভাবে উপয�োগি সেবা
প্রদানে সক্ষম কেউ ছিলেন, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে, র�োগীরা, চিকিৎসকের চেয়ে অনুবাদকের
সঙ্গেই বেশি স্বচ্ছন্দ্ ব�োধ করেন। র�োহিঙ্গা সার্ভাইভারদের সঙ্গে কঠিন বিষয়ের আল�োচনাকে
দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনার কারণে অনুবাদক, পরীক্ষা কক্ষের একজন গুরুত্বপূর্ণসদস্য ছিলেন
বলে কয়েকজন উত্তরদাতা জানান।
‘ তার (পুরুষ র�োহিঙ্গা অনুবাদক) সম্পর্কে অত্যন্ত চমৎকার একটি বিষয় এই যে, সে
নারী র�োগীদের সহজেই স্বচ্ছন্দ্ ব�োধ করাতে সক্ষম ছিল বলে মনে হয়। আমার
মতে, নিজে আত্মহত্যাপ্রবণ ছিল- একথা কাউকে বলার জন্য অনেক বেশি পরিমাণ
বিশ্বাসের প্রয়োজন হয়। সে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে পারত�ো এবং
তাদেরকে সঠিক সমাধান খুঁজে পেতে সাহায্য করত�ো... তারা অনেক কথা বলত�ো।’
২০১৮ সালে কুতুপালং ক্যাম্পে কর্মরত একজন চিকিৎসক
অন্যদিকে, কয়েকজন স্বাস্থ্যকর্মী জানান, অনুবাদকের সাহায্য নিয়ে, সামাজিক ল�োকলজ্জার
পরিপ্রেক্ষিতে, সার্ভাইভারদেরকে চিকিৎসা প্রদান ও সম্পর্ক গড়ে ত�োলা আরও বেশি কঠিন
হয়ে পড়ে। তারা র�োহিঙ্গা ভাষায় আরও জানান, চিকিৎসা বিষয়ক কিছু শব্দের বিশদ প্রতিশব্দ
না থাকাটা একটা বড় সমস্যা ছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা অনুবাদকের সাহায্য নিয়ে স্বাস্থ্য
সমস্যার খুঁটিনাটি বিষয়গুলি বুঝে নিতেন; কিন্তু সকল অনুবাদক র�োহিঙ্গা সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত
ছিলেন না, কারণ তারা নিজেরা র�োহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সদস্য ছিলেন না, তারা ছিলেন স্থান ীয়
বাংলাদেশি।
‘ আমার মনে হয়, আমাদের অনুবাদকেরা যে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলত�ো সেটা
বাংলাদেশি আঞ্চলিক ভাষা, আর এই কারণে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যায়...
সেটা আসলে র�োহিঙ্গা ভাষা নয়। কাজেই, সেখানে হয়ত�ো ভাষাগত সমস্যাও ছিল...
কারণ, মাঝে মধ্যে তাদের কথা বলার টান থেকে আমি বুঝতে পারতাম না যে, ক�োন�ো
প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার ক্ষেত্রে বা উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা যথেষ্ট সংবেদনশীল ছিল
কি না।’
২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে র�োহিঙ্গা শরণার ্থীদের সঙ্গে কর্মরত একজন স্বেচ্ছাসেবী
চিকিৎসক
অনেক ক্ষেত্রেই, অনুবাদকদের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষা সংক্রান্ত ক�োন�ো প্রশিক্ষণ দেওয়া
হত�ো না। উত্তরদাতারা আরও বলেন, মাঝে মধ্যে তাদের মনে হত�ো যে, অনুবাদকেরা র�োহিঙ্গা
র�োগীদের গল্প পুর�োপুরি তুলে না ধরে সংক্ষেপে বলতেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণের ও চিকিৎসা
বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে এই সমস্যা প্রায়ই হত�ো। তারা ধারণা করেন - আক্ষরিক অনুবাদের
জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষা সম্পর্কে ধারণা বা প্রশিক্ষণের অভাব,
নিজেদের জন্য পর�োক্ষ মানসিক আঘাতের আশঙ্কা- এর কারণ হতে পারে; অথবা, হাসপাতাল/
হেলথ্ সেন্টারের সকলে অনেক বেশি ব্যস্ত থাকায় এবং প্রতিটি র�োগীর জন্য সময়ের সীমাবদ্ধতা
থাকায় এই সংক্ষেপকরণের প্রয়োজন বেড়ে যায়।

য�ৌন নিপীড়ন, মানসিক বিপরয়্য ও অবহেলা

সেবাপ্রদানকার ীদের কাজের চাপ
সার্ভাইভারদেরকে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার আল�োচনায় একটি বিষয় বারবার
উল্লেখ করা হত�ো- স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের কাজের চাপ, অনেক রেফারেল, র�োগীদের দীর্ঘ
সময় যাবৎ অপেক্ষা, এবং র�োগীর প্রয়োজন পর্যাল�োচনা করার জন্য সময়ের সীমাবদ্ধতা। সেবা
প্রদানকারীদের কাজের চাপের কারণে, বিশেষ করে, য�ৌন নিপীড়নের শিকার সার্ভাইভারদের,
মানসিক আঘাত-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণসেবা প্রদান কঠিন হয়ে পড়ে।
‘	যখন কেউ ফ�োন করত�ো, আর আমি ঘন্টায় ৩০ থেকে ৬০ বার রেফারেল সংক্রান্ত
ফ�োনের জবাব দিতাম। আমার পক্ষে একেবারেই সম্ভব ছিল না... আমাদের কাছে
বিপুল সংখ্যক র�োগী আসত�ো। এটা আমাদের জন্য অনেক বড় একটা সমস্যা ছিল। ’
২০১৭ ও ২০১৮ সালে র�োহিঙ্গা শরণার ্থীদের সঙ্গে কর্মরত একজন চিকিৎসক
‘ মাঝে মধ্যে আমাদের কাছে ৮০, ৯০ জন র�োগী আসে, একজন মানুষ, একজন
ডাক্তার, আর একজন ডাক্তারের পক্ষে ৮০ জনের বেশি র�োগী দেখা খুবই কঠিন
কাজ। এটা আমাদের জন্য অনেক বড় একটা সমস্যা। ’
২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে র�োহিঙ্গা রেসপন্স-এ কর্মরত একজন মেডিকেল
অফিসার
উত্তরদাতারা জানান, ক্লিনিক খ�োলার আগেই শত শত র�োগী এসে লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা
করতেন। তারা বলেন, এই সংক্ষিপ্ত সময়ের সাক্ষাতে মানসিক আঘাতের চিকিৎসা করা সম্ভব
ছিল না।
‘ তারা লাইনে দাঁড়াতে শুরু করত�ো, আমি জানি না, ভ�োর ৩টা বা ৪ টা থেকে। আমরা
সেখানে গেলে দেখতাম... সেখানে তারা ৩০০ জন রয়েছে... আমার মনে হয় না যে,
চিকিৎসার খুব বেশি ব্যবস্থা ছিল। সেখানে ob/gyn চিকিৎসার ক�োন�ো ব্যবস্থাই
ছিল না। (প্রতিষ্ঠানের নাম গ�োপন রাখা হয়েছে) ছাড়া ক�োন�ো রকম মানসিক স্বাস্থ্য
সেবার ব্যব্স্থা ছিল না।’
২০১৭ ও ২০১৮ সালে কক্সবাজারে কর্মরত একজন শিশু বিশেষজ্ঞ
গ�োপনতা সংক্রান্ত
ক্লিনিকের বাহ্যিক কাঠাম�োর কারণে গ�োপনতা নিশ্চিত করা এবং র�োগীদের সঙ্গে মানসিক
আঘাত সম্পর্কে যথেষ্ট সময় নিয়ে কথা বলা কঠিন ছিল বলে উত্তরদাতারা জানান।
‘ আমাদের ক্লিনিকে বাঁশের মত পাতলা দেয়াল ছিল... সেখানে সামগ্রিকভাবে
গ�োপনতা রক্ষার অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল।’
২০১৮ সালে কুতুপালং ক্যাম্পে একটি প্রাইমারি হেলথ্ ক্লিনিকে কর্মরত একজন নার্স
উত্তরদাতারা জানান, গ�োপনতা রক্ষার সুয�োগের অভাব ও কাউন্সেলিং এর সময়ে গ�োপনতা
নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সম্পদের অপর্যাপ্ততা থাকায়, র�োগীরা তাদের অভিজ্ঞতার কথা
পুর�োপুরিভাবে প্রকাশ করতে অস্বচ্ছন্দ্যব�োধ করতেন।
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‘ আমরা কাউন্সেলিং দিতে চেষ্টা করি এবং সেজন্য আমাদের যথাযথ ব্যবস্থার
প্রয়োজন। তাই এটা খুব কঠিন হয়ে যায়, যখন আমরা গ�োপনতা রক্ষার নিশ্চয়তা
দিয়ে সম্পর্কে গড়ে তুলতে চেষ্টা করি, এবং সেক্ষেত্রে কখন�ো... কিছু গ�োপন বিষয়
থাকে। সেখানে অনেক ক�োলাহল ছিল, তাই র�োগীরা মাঝে মধ্যে যথেষ্ট তথ্য দিতে
অস্বাচ্ছন্দ্য ব�োধ করত�ো। ক�োন�ো ক�োন�ো সময়... ঐ ঘর ছাড়াও, অন্য যে ঘর ছিল,
সেখানে তারা কথা বলত�ো, কাজ করত�ো বা তারা হাসাহাসি করত�ো।’
২০১৮ সাল থেকে কক্সবাজারে কর্মরত একজন ক্লিনিক্যাল সাইক�োলজিস্ট
কার ্যকর ী রেফারেল ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধকতা
প্রাথমিক পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অভাব ছিল এবং সুষ্ঠু রেফারেল ব্যবস্থা
তখন�ো তৈরি হয়নি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, পার্টনারেরা একে-অপরের সম্পর্কে আরও ভালভাবে
জানতে পারার পরে এবং শরণার ্থী ক্যাম্পজুড়ে সমন্বয় ব্যবস্থা গড়ে ত�োলা হলে, রেফারেলএর জন্য আরও স্পষ্ট ব্যবস্থা তৈরি হয়। উত্তরদাতারা জানান, য�ৌন নিপীড়নের শিকার
সার্ভাইভারদের রেফারেল ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তাদেরকে অনেক বেশি সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে
হয়; সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আগে থেকে য�োগায�োগ করে চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ও
গ�োপনতা বজায় রেখে র�োগীর সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা এবং পরবর্তীতে, র�োগী চিকিৎসা
পেয়েছেন কি না তা নিশ্চিত করা- এই দুইভাবে তাদেরকে কাজ করতে হয়। পিএইচআর,
তৃ বিভিন্ন ধরনের রেফারেল ব্যবস্থার প্রয়োগ
অনিয়মিত রেফারেল প্রথা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্ক
লক্ষ্য করে।
‘ আমরা তাকে কক্সবাজারে পাঠিয়ে, ফ�োনে ডাক্তারকে তার অবস্থা সম্পর্কে জানাতাম;
যেন তারাও গ�োপনতার বিষয়টি মেনে চলে। আমার র�োগীদের আরও ভাল, সঠিক
চিকিৎসা দেওয়ার জন্য আমি এই ব্যবস্থা করেছিলাম। আমি রেজিস্টার খাতায় এই
ব্যবস্থার একটি বিবরণ লিখে রাখতাম।’
২০১৭ সাল থেকে কক্সবাজারে কর্মরত একজন প্যারামেডিক ও সাইক�োলজিক্যাল
সাপ�োর্টঅফিসার
‘	কিছুদিন আগে নেটওয়ার্কের খুব সমস্যা হয়েছিল�ো এবং ফ�োনে য�োগায�োগ করা
প্রায় অসম্ভব ছিল। সেই সময়ে, রেফার করা খুব কঠিন ছিল... রেফার করার আগে...
আমাকে নিশ্চিত করতে হত�ো যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত আছে। তা না হলে,
সার্ভাইভার সেখানে গিয়ে ক�োন�ো ফলাফল ছাড়াই ফিরে আসবে। প্রকৃতপক্ষে, আমরা
উক্ত স্থানে সেবা প্রদানের জন্য মূল ব্যক্তিকে, জিবিভি (জেন্ডার-বেস্ড ভায়োলেন্স)
সংশ্লিষ্ট মূল ব্যক্তি বা আইনগত সহায়কের সঙ্গে ফ�োনে কথা বলে নিশ্চিত হতাম যে
তারা সেখানে আছে কি না, আর শুধুমাত্র তারপরেই আমরা সার্ভাইভারদের সেখানে
পাঠাতাম।’
২০১৮ সাল থেকে বালুখালিতে কর্মরত একজন সাইক�োলজিক্যাল সাপ�োর্টঅফিসার
ও কেস ম্যানেজার
‘	সংশ্লিষ্ট ক্যাম্পের সুরক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে আমরা খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। যদি ক�োন�ো
কেসে আমাদের রেফারেল প্রয়োজন হয়, আমাদের কর্তৃত্বের মধ্যে পড়ে না এমন
ক�োন�ো চিকিৎসা প্রদানের প্রয়োজন পড়ে, তখন রেফারেল স্লিপ ব্যবহার করে আমরা
র�োগীকে সংশ্লিষ্ট ক্যাম্পের সংশ্লিষ্ট সেক্টরে পাঠিয়ে থাকি।’
২০১৮ সাল থেকে পুরুষ ও ট্রান্সজেন্ডার র�োহিঙ্গা সার্ভাইভারদের সঙ্গে কর্মরত একজন
ক�ো-অর্ডিনেটর
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প্রাপ্ত তথ্য
ক্রমশ:

উত্তরদাতারা জানান, এই রেফারেল ব্যবস্থায় বাংলাদেশ সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণভূমিকা পালন
করেছে। ক্যাম্প ইন-চার্জ (সিআইসি) - সরকার কর্তৃক নিয়োজিত প্রতিটি ক্যাম্পের প্রশাসনিক
প্রধান - এই রেফারেল ব্যবস্থাকে সমর ্থন করেন এবং র�োগীদের ক্যাম্পের বাইরে নিয়ে যাওয়ার
জন্য তার অনুম�োদনের প্রয়োজন পড়ে। সার্ভাইভারদের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য এই
ব্যবস্থা খুবই প্রয়োজনীয়, কারণ ক্যাম্পে সাইক�োলজিক্যাল সাপ�োর্টপ্রদানের ক�োন�ো ব্যবস্থা
নেই।
‘	সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে সহয�োগিতার সম্পর্ক বাড়ান�ো ছিল ক্যাম্প ওরিয়েন্টেশন
মিটিং এর একটি প্রধান উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে সিআইসিরা গুরুত্বপূর্ণভূমিকা পালন
করেন। কখন�ো রেফারেলের মাধ্যমে আশানুরূপ ফলাফল না পেলে, আমরা সিআইসিদের তা জানাতাম এবং তারা প্রয়োজন অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন।’
২০১৮ সালের মার্চমাস থেকে টেকনাফ ও উখিয়া-র ক্যাম্পে কর্মরত একজন জিবিভি
কেস ম্যানেজমেন্ট অফিসার
অনিয়মিত বাছাই প্রক্রিয়া
শারীরিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রে প্রচলিত ও ব্যবহৃত বাছাই প্রক্রিয়া, সময়কাল ও প্রতিষ্ঠান
ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ছিল। স্বাস্থ্যকর্মীদের কাজের চাপ এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার অভাব
নিয়মানুযায়ী বাছাই প্রক্রিয়া সম্পাদনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।
‘ আমি মনে করি আমাদের বাছাই প্রক্রিয়া যথার ্থ ছিল না এবং আমার মনে হয়
প্রতিদিন আমরা যে সংখ্যক র�োগী দেখতাম তা অত্যন্ত বেশি ছিল, আমার মনে
হয় যারা কাজ করছিল�ো তাদের হয়ত�ো সঠিক প্রশিক্ষণ ছিল না অথবা আমাদের
অনেক বেশি সংখ্যক র�োগী দেখতে হচ্ছিল�ো, আর আমি মনে করি সেটা করার
জন্য আমাদের পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছিল না। মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত এলাকাতে আমরা
নিশ্চিতভাবেই ক�োন�োরকম বাছাই কাজ করিনি, এটা একেবারে নিশ্চিত, সেখানে
নার্সরা ছিল, তারা শুধু রক্তচাপ পরীক্ষা করছিল�ো ও অত্যাবশ্যক পরীক্ষা-নিরীক্ষা
করছিল�ো... আমার মনে হয় সেবাদানকারীরা শুধু বাহ্যিক লক্ষণের দিকেই গুরুত্ব
দেয়, আর আমি মনে করি তারা হতবিহ্বল হয়ে পড়ে , আমার মনে হয় তারা জানত�ো
না যে সেবা দেওয়ার জন্য কী কী ব্যবস্থা বা সম্পদ রয়েছে অথবা তারা মনে করে
যে ক�োন�ো ব্যবস্থাই নেই। আর ক্লিনিকের কথা ধরলে, মানসিক স্বাস্থ্য সেবা দেওয়ার
জন্য আমাদের না ছিল সময়, আর না ছিল প্রয়োজনীয় ল�োকবল। আর সেই সময়ে
আমাদের কাছে কী কী ছিল সেটাও স্পষ্টভাবে জানা ছিল বলে মনে হয় না। আমার
জানামতে সেই সময়ে, সেখানে একজন ছিল, আমার ধারণা গ�োটা কুতুপালং ক্যাম্পের
জন্য মাত্র একজন সাইক্রিয়াট্রিস্ট ছিল, ৭০০,০০০ মানুষের জন্য, আমাকে সেরকমই
বলা হয়।’
২০১৮ সালে কুতুপালং ক্যাম্পের একটি প্রাইমারি হেলথ ক্লিনিকে কর্মরত একজন নার্স
বাছাই কাজের জন্য প্রক্রিয়া নির্ধারণের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময়েই সাধারণ মানসিক স্বাস্থ্যের
ক্ষেত্রে প্রয�োজ্য প্রক্রিয়াই ব্যবহার করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় উল্লিখিত উপকরণসমূহ,’গ্লোবাল নর’্থ
তথা ইউর�োপ ও আমেরিকার উন্নত দেশগুল�োর ক্লিনিকে সর্বত্র ব্যবহৃত হয় অর ৎ্থা উক্ত পরিবেশপরিস্থিতির ক্ষেত্রে প্রয�োজ্য। আর এই প্রক্রিয়া ইংরেজি ভাষায় লিখিত ও অনুম�োদিত ছিল, এবং
তা স্থান ীয় ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণছিল না।
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‘ প্রত্যেক নারীকে, বা যে সকল নারীরা ক�োন�ো স্ত্রীর�োগ বা মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা
নিয়ে এসেছিল�ো, তাদের প্রত্যেককে বাছাই করার মত ক�োন�ো নির্ধারিত প্রক্রিয়া ছিল
কি না? না, সেরকম ক�োন�ো নির্ধারিত প্রক্রিয়া ছিল না... তাই যখন কেউ স্ত্রীর�োগ সংক্রান্ত
সমস্যা নিয়ে আসত�ো, ব্যক্তিগতভাবে আমি... তখন তাদের পরীক্ষা করতাম, যদি
সমস্যাটি ক�োন�োভাবে ভ্যাজাইনাল ক্যাণ্ডডা- এক ধরনের ঈস্ট সংক্রমণ- এর মত�ো মনে
হত�ো, তাহলে আমি প্রায় ক্ষেত্রেই পূর্বেক�োন�ো সমস্যা ছিল কি না জানতে চাইতাম...
অতীতে তাদের সঙ্গে ক�োন�ো রকম য�ৌন সহিংসতার ঘটনা ঘটেছিল�ো কি না জানতে
চাইতাম। আমি ক�োন�ো নিয়ম মাফিক বা নির্ধারিত বাছাই প্রক্রিয়া অনুসরণ করিনি।’
২০১৭ সালে কুতুপালং ক্যাম্পের একটি আউটপেশেন্ট ক্লিনিকে কর্মরত একজন নার্স
প্র্যাক্টিশনার
‘	ক�োন�ো রকম মানসিক অবসাদের আশংকা থাকলে, আমি শুধু SIG-E-CAPS33 – তে
উল্লেখিত বিষয়গুল�ো দেখে নিতাম34 । আমি PHQ935 – এর মত�ো ক�োন�ো কিছু
ব্যবহার করতাম না, বা PTSD প্রশ্নমালাও ব্যবহার করতাম না। কারণ আমি মনে করি,
বিশেষত: PTSD প্রশ্নমালার ক্ষেত্রে... সেখানে ২০টি প্রশ্ন আছে এবং এর সবগুল�োই
অনুবাদ করে দেওয়া উচিৎ। সেই সঙ্গে, অনুবাদ নিয়েও কিছু সমস্যা হয়েছিল, কারণ
আমাদের অনুবাদকেরা চিকিৎসা বিষয়ক অনুবাদক নয়। তারা ইংরেজি জানত�ো, কারণ
তারা পড়ালেখা করেছিল�ো। কয়েকজন র�োহিঙ্গা, বার্মাতে থাকা অবস্থায় ক�োন�োভাবে
রসায়ন বা আইন বা অন্য ক�োন�ো বিষয় নিয়ে পড়ালেখা করেছিল�ো। আর এই কারণে
প্রায়ই তারা অনেক বিষয়ের যেমন চিকিৎসা বিষয়ক, ক�োন�ো ধারণা বিষয়ক এবং এরকম
আরও অন্যান্য বিষয়ের বিভিন্ন শব্দের সঠিক ইংরেজি প্রতিশব্দ জানত�ো না।’
২০১৮ ও ২০১৯ সালে কুতুপালং ক্যাম্পে আউটপেশেন্টের দায়িত্বে থাকা একজন
চিকিৎসক
‘ মন�োস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিক�োণ থেকে চিন্তা করলে, মাঝে মধ্যে আমার মনে হয়, ভাষা অনেক
বড় একটি প্রতিবন্ধকতা, এবং সেরকম ক�োন�ো নির্ধারিত মানের উপকরণও নেই,
মন�োবৈজ্ঞান িক উপকরণ নেই। মায়ানমারের শরণার ্থীদের জন্য ক�োন উপকরণ ব্যবহার
করব�ো... আর মালয়েশিয়ার৩৫ ক্ষেত্রে ক�োন উপকরণ ব্যবহার করা উচিৎ? আমরা ঐ
উপকরণই ব্যবহারের চেষ্টা করি, কিন্তু শরণার ্থীদের জন্য সেখানে ক�োন�ো যথার ্থ মানের
উপকরণ নেই।’
২০১৮ সালে কক্সবাজারে কর্মরত একজন ক্লিনিক্যাল সাইক�োলজিস্ট
স ীমিত মানসিক স্বাস্থ্য সেবা
্য
মানসিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মী ও অন্যান্য ব্যবস্থার প্রয়োজন থাকলেও, ক্যাম্পে এই সংক্রান্ত কারক্রম
খুবই কম ছিল এবং মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে অভিজ্ঞতা বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যাও ছিল
অপর্যাপ্ত। মায়ানমারে কী ঘটেছে সেই সম্পর্কে র�োগীদের প্রশ্ন করতে অনেক উত্তরদাতাই অনিচ্ছুক
ছিলেন বলে জানান। র�োগীদেরকে পুণরায় মানসিকভাবে আহত করার আশংকা এবং মানসিকভাবে
্য
বিপরস্তদের
প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদানের জন্য অপর্যাপ্ত রেফারেল ব্যবস্থাই, এই অনিচ্ছার কারণ।
‘	র�োগীদের এই ধরনের সেবা দেওয়ার জন্য আমার যে ধরনের ব্যবস্থার প্রয়োজন, তা
ছিল না। আমার ক�োন�ো রকম মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের বিকল্প ব্যবস্থা ছিল না, তাই
এই ব্যাপারে কথা বলা যুক্তিসঙ্গত মনে হয়নি। তা না হলে মনে হত�ো যেন আমি নিজের
আগ্রহের জন্য জিজ্ঞেস করছি, তাদেরকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়ার জন্য নয়। আমার
যদি মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থা থাকত�ো, তাহলে নিশ্চিতভাবেই প্রত্যেককে
এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতাম, কিন্তু আমার সেই ব্যবস্থা ছিল না।’
২০১৮ সালে কুতুপালং ক্যাম্পে কর্মরত একজন চিকিৎসক

য�ৌন নিপীড়ন, মানসিক বিপরয়্য ও অবহেলা

মানসিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ল�োকবলের অপর্যাপ্ততা থাকায়, র�োগীদের পুণরায়
খ�োঁজ নিয়ে, তারা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পাচ্ছেন কি না- তা নিশ্চিত করা নিয়েও সমস্যা ছিল।
‘	যদি কারও সেটার প্রয়োজন পরে, ক�োন�ো ধরনের মানসিক GBV সেবা যেমন...
আইনগত (সেবা), বা তাদের সুরক্ষার প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে আমরা রেফার করতে চেষ্টা
করি (র�োগীকে অন্যত্র রেফার করা), আর এতে মাঝে মধ্যে কাজ হয়। আবার মাঝে
মধ্যে এটা নিয়ে সমস্যাও হয়, যেমন যদি ক�োন�ো র�োগী আমাদের কাছে আসে... এবং
তার মানসিক চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, আমরা দুই-একটা সেশনে সেটা দিয়ে থাকি।
যখন তারা অন্য ক�োন�ো প্রতিষ্ঠানে যায়, আর... সমস্যার সমাধান করতে পারে, তারা
আমাদের কাছে ফিরে আসে না... পুণরায় খ�োঁজ নেওয়া... তাই, কখন�ো কখন�ো... ঐ
র�োগীদের অবস্থা সম্পর্কে আমরা জানতে পারি না। এটাই হল�ো সমস্যা। ’
২০১৮ সালে কক্সবাজারে কর্মরত একজন ক্লিনিক্যাল সাইক�োল�োজিস্ট
‘ আমার শুধু মনে হয়, এখন এই তথ্য দিয়ে আমরা কী করব�ো? কারণ, ইউনাইটেড
স্টেটস প্রিভেন্ টিভ সার্ভিসেস টাস্ক ফ�োর্স36- থেকে আমাদের বলা হয়েছে, যদি
চিকিৎসা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকে, শুধুমাত্র সেক্ষেত্রেই অবসাদ সংক্রান্ত
বাছাই করতে হবে। আর আমার মনে হয়, ঐ দাঙ্গার পরে প্রথমদিকের প্রায় ছয় থেকে
্য মানসিক স্বাস্থ্য সেবা বা মন�োসামাজিক সহায়তা বলতে তেমন
আট মাস সময় পরন্ত,
কিছুই ছিল না। ’
২০১৮ ও ২০১৯ সালে কুতুপালং ক্যাম্পে আউটপেশেন্টের দায়িত্বে থাকা একজন
চিকিৎসক
র�োহিঙ্গা শরণার ্থীদের হঠাৎ আগমনের প্রাথমিক পর্যায়ের পরে, সার্ভাইভারদের মানসিক স্বাস্থ্য
সেবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পেয়ে, স্থান ীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক
এনজিও-সমূহ, য�ৌন ও লিঙ্গভিত্তিক নিপীড়নের জন্য বিশেষ ধরনের সেবাসহ, মানসিক
স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থা করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা এই সেবাগুল�োর প্রচলন করতে পারে,
কিন্তু এ সকল সেবা সব জায়গায় দেওয়া হত�ো না এবং সকল সার্ভাইভারের পক্ষে এই সেবা গ্রহণ
সম্ভব ছিল না।
‘ আমি সেখানে থাকা অবস্থায়, (প্রতিষ্ঠানের নাম গ�োপন রাখা হয়েছে), ধর্ষণ ও
অন্যান্য য�ৌন নিপীড়নের শিকার মহিলাদের রেফারেল গ্রহণ করছিল�ো। যখনই
ক�োন�ো লিঙ্গভিত্তিক নিপীড়নের ব্যাপারে জানতে পারতাম, আমরা সেই র�োগীকে
্য সেবা গ্রহণের জন্য পাঠিয়ে দিতাম। একটা লিখিত রেফারেল দিয়ে
উক্ত কারক্রমে
আমাদের কর্মচারী, র�োগীকে বুঝিয়ে দিত�ো যে প্রতিষ্ঠানটি শহরের ক�োথায় অবস্থিত।
সেই সময়ে প্রদত্ত কাউন্সেলিং সেবার কথা বলতে হলে বলব�ো, সেটা তেমন কিছুই
ছিল না, শুধুমাত্র গুরুতর লিঙ্গভিত্তিক নিপীড়নের কেস ছাড়া।’
২০১৮ সালে কক্সবাজারে কর্মরত একজন স্বেচ্ছাসেবী চিকিৎসক
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‘ মানসিক স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। সেখানে কাজ করার একটা সময়ে,
আমি স�ৌভাগ্যবান ছিলাম। আমাদের সঙ্গে দুই বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন
ইন্টার্নিস্ট ও সাইকিয়াট্রিস্ট ছিল... একদিন সে চিকিৎসা সেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে
দলীয় পরিদর্শন করে, এই পরিদর্শনেরআয়োজন র�োহিঙ্গারাই করে। নারীরা প্রথমে
কথা বলতে চায়নি... কিন্তু ঐ দলীয় পরিদর্শন শেষে তারা একে অপরকে জড়িয়ে
ধরছিল�ো, তারা ঐ চিকিৎসককেও জড়িয়ে ধরছিল�ো, এবং তারা হাসছিল�ো। এটা
হয়ত�ো ৩০ মিনিট বা ৪০ মিনিটের একটি সেশন ছিল। ঐ একটি সেশনে তারা
যতটা সেরে উঠেছিল তা দেখে... আমার মনে হয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওষুধের মাধ্যমে
্য উপায় হল�ো তাদের কথা মন�োয�োগ দিয়ে শ�োনা,
চিকিৎসা ছাড়া সবচেয়ে কারকরী
তাদেরকে মানুষ হিসেবে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া... তাদেরকে স্পর্শ করে মানুষ
হিসেবে মর্যাদা দেওয়া, তাদের চ�োখের দিকে তাকিয়ে সম্পর্ক গড়ে ত�োলার মত খুব
সাধারণ কাজগুল�ো, আমার মনে হয়, অ্যান্ টিবায়োটিক ও নেবুলাইজার দিয়ে আমি
তাদের যে চিকিৎসা করছিলাম, তার থেকেও বেশি কাজে দেয়।’
২০১৮ সালে কক্সবাজারে কর্মরত একজন স্বেচ্ছাসেবী চিকিৎসক
স্বাস্থ্যকর্মীরা জানান নারীদের তুলনায় পুরুষ, ছেলে ও ট্রান্সজেন্ডার র�োহিঙ্গা সদস্যরা
নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা অনেক কম প্রকাশ করতেন। আর এই জনগ�োষ্ঠীর চিকিৎসার
ব্যবস্থা তুলনামূলক কম থাকায় তারা আরও বেশি ক�োণঠাসা হয়ে পড়েন। য�ৌন নিপীড়নের
সার্ভাইভারদের জন্য প্রয�োজ্য চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রায় সব সময়ই নারী ও মেয়েদেরকে কেন্দ্র করে
পরিকল্পনা করা হত�ো, আর এই সব সেবা’নারী-বান্ধব’ স্থানে দেওয়া হত�ো, যেখানে পুরুষ, ছেলে
ও ট্রান্সজেন্ডারদের প্রবেশাধিকার ছিল না। পুরুষ, ছেলে ও ট্রান্সজেন্ডারদের জন্য প্রদত্ত বিশেষ
স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক কম ছিল এবং সেগুল�ো খুব সংকীর্ণপরিসরে
কাজ করত�ো যেন অনেকগুল�ো ক্যাম্প জুড়ে সেবা প্রদান ও কেস ব্যবস্থাপনা করতে পারে।
‘ আমরা অন্ততপক্ষে তাদের সবচেয়ে প্রাথমিক চাহিদা মেটান�োর চেষ্টা করছি,
যা হল�ো... প্রাথমিক চিকিৎসা, যেন তারা এইচআইভি-এর ঝ ুঁকিমুক্ত থাকে, যেন
তাদেরকে অন্য ক�োন�ো র�োগের কারণে আমাদের কাছে আসতে না হয়... আমরা
তাদেরকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করছি... আমাদের নিজেদের স্বাস্থ্যসেবার মাধ্যমে... এবং
অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের, বা একই সমমনা এনজিও -সমূহের স্বাস্থ্য সেবার মাধ্যমে...
নিজেদের পরিচিতির কারণে তারা তাদের য�ৌন চিকিৎসার কথা অন্যান্য জায়গায়
বলতে পারত�ো না... তারা তাদের পরিচিতি প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ভয় পেত�ো। তাই
আমরা এখানে আসার পরে, তারা অন্তত এই একটি সহয�োগী স্থান খুঁজে পায়,
যেখানে আমাদের কাউন্সেলরদের কাছে তারা নিজেদের অনুভূতির কথা বলতে
পারে... এখানে যারা কমিউনিটি পর্যায়ে রয়েছে।’
২০১৮ সাল থেকে পুরুষ ও ট্রান্সজেন্ডার র�োহিঙ্গাদের সঙ্গে কর্মরত একজন ক�োঅর্ডিনেটর
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বাংলাদেশের একটি শরণার ্থী ক্যাম্পের হেলথ্ সেন্টারে
র�োহিঙ্গা র�োগীদের সেবা দিতে প্রস্তুত স্বাস্থ্যকর্মীরা।

২০১৭ সালে মায়ানমারে সংঘটিত সহিংসতার পরে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা র�োহিঙ্গাদের
সেবা প্রদানকারী স্বাস্থ্যকর্মীদের মতে, র�োহিঙ্গাদের সঙ্গে মায়ানমারে সংঘটিত সহিংসতা ছিল
ব্যাপকভাবে বিস্তৃত এবং এক্ষেত্রে কিছু সাধারণ প্যাটার্নলক্ষ্য করা যায়। এই স্বাস্থ্যকর্মীদের
প্রদত্ত তথ্য থেকে মায়ানমার সেনাবাহিনী ও ইউনিফর্ম পরিহিত সদস্যদের দ্বারা সংঘটিত য�ৌন
নিপীড়নের স্বাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়, যা অন্যান্য রিপ�োর্টের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ37।
২০১৭ সালের আগস্ট মাসে মায়ানমারে র�োহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ‘ক্লিয়ারেন্স অপারেশন্স‘
এর ব্যাপকও সুপরিকল্পিত য�ৌন সহিংসতার মূল সংঘটনকারী ছিল মায়ানমারের সশস্ত্র বাহিনী,
ট্যাটমাডও- ফিজিশিয়ান্স ফর হিউম্যান িটি (পিএইচআর) কর্তৃক পরিচালিত সাক্ষাৎকারে
স্বাস্থ্যকর্মীদের দেওয়া তথ্য থেকে এই অভিয�োগের সত্যতাও প্রমাণিত হয়।

য�ৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা শুধু নারী ও মেয়েদের সঙ্গেই যে ঘটেছিল�ো তা নয়, বরং পুরুষ,
ছেলে শিশু জেন্ডার-ফ্লুইড ও ট্রান্সজেন্ডার জনগ�োষ্ঠীর সঙ্গেও ঘটেছিল�ো।
হত্যা, ধর্ষণ, মূল আক্রান্ত ব্যক্তি ও তার পরিবার উভয়ের সঙ্গেই সহিংসতা, প্রহার, সম্পদ ধ্বংস
করা, ঘরবাড়ি ও জমিজমা জ্বালিয়ে দেওয়া এবং খুনসহ অসংখ্য নৃশংস ও অবমাননাকারী ঘটনার
কথা জানা গেছে বলে স্বাস্থ্যকর্মীরা জানান। তাছাড়া, নির্যাতন করে, ভয় দেখিয়ে ও জ�োরপূর্বক
তৃ সংঘটিত
র�োহিঙ্গাদের নিজের মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে, ট্যাটমাডও কর্ক
পরিকল্পনার মধ্যে, সার্ভাইভারদেরকে, পরিবার বা সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে হওয়া ধর্ষণ বা
য�ৌন হয়রানি প্রত্যক্ষ করতে বাধ্য করার কথা জানতে পারে বলেও, এই গবেষণায় সাক্ষাৎকার
প্রদানকারী স্বাস্থ্যকর্মীরা জানান।

র�োগীদের বলা সাধারণ অভিজ্ঞতার মধ্যে গণধর্ষণ, য�ৌন হয়রানি ও অন্যান্য উপায়ে আত্মসম্মানে
আঘাত করা, এবং য�ৌন নিপীড়নসহ অন্যান্য সহিংস কর্মকাণ্ড ছিল বলে পিএইচআর-এর
গবেষণায় সাক্ষাৎকার প্রদানকারী স্বাস্থ্যকর্মীরা জানান।

২০১৮ সালের বসন্তে, কয়েকজন স্বাস্থ্যকর্মী লক্ষ্য করেন, জন্মহার প্রত্যাশার চেয়েও অনেক বেশি
এবং তারা এই বৃদ্ধির কারণ হিসেবে ২০১৭ সালের গ্রীষ্মে মায়ানমারে সংঘটিত ধর্ষণের কারণে
গর্ভধারণকে দায়ী করেন। তারা জানান, অনেক নারী, হয় স্বাস্থ্যকর্মীদের সাহায্য নিয়ে, না হয়
নিজের চেষ্টাতেই, গর্ভপাত করতে চায়।
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ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিতা
স্বাস্থ্যকর্মীরা আরও জানান, য�ৌন নিপীড়নের শিকার সার্ভাইভাররা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই
নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন, সমাজিক ও পারিবারিক কলঙ্ক ও
চাপের ভয়ে তারা চুপ থাকতেন। বিশেষত নারী নয় এমন: পুরুষ, ছেলে শিশু, জেন্ডার ফ্লুইড ও
ট্রান্সজেন্ডার- সার্ভাইভারদের ক্ষেত্রে এই ঘটনা বেশি দেখা যায়। এই কলঙ্কের ভয়ে বেশিরভাগ
সময়েই সার্ভাইভাররা যখন অন্যান্য সমস্যা যেমন- স্ত্রীর�োগ বিষয়ক সমস্যা এবং ধর্ষণের
কারণে সংঘটিত বা মনে করা হচ্ছে যে ধর্ষণের কারণে সংঘটিত অপ্রত্যাশিত গর্ভধারণ- এর
চিকিৎসার জন্য আসেন, শুধু তখনই তাদের সঙ্গে ঘটা য�ৌন নিপীড়নের কথা জানতে পারা
যায়। এই ঘটনা থেকে বলা যায়, যে সংখ্যক ব্যক্তি য�ৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার (জিবিভি)
শিকার হয়েছে বলে জানা গেছে, তা প্রকৃত সংখ্যার তুলনায় অনেক কম, এবং, এর ফলে এটাও
বলা যায়, অনেক বেশি সংখ্যক য�ৌন নিপীড়নের সার্ভাইভার ক�োন�ো রকম চিকিৎসা নিতে
আসেননি এবং তাদের ধর্ষণ-পরবর্তী ও নিপীড়ন-পরবর্তী চিকিৎসার প্রয়োজন এখনও পূরণ
হয়নি।
এই গবেষণায় অংশগ্রহণ করেছেন এমন স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে চিকিৎসা নেওয়া সার্ভাইভারদের
মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর য�ৌন নিপীড়নের ফলে অত্যন্ত গভীর ও দীর্ঘকালব্যাপী প্রভাব পড়েছে।
স্বাস্থ্যকর্মীরা, র�োহিঙ্গাদের, ‘ব্যাপক, কিন্তু এখন�ো পূরণ হয়নি এমন’ মানসিক স্বাস্থ্যসেবার
চাহিদা সম্পন্ন একটি জনগ�োষ্ঠী হিসেবে বরাবরই অ্যাখ্যায়িত করেছে।
স্বাস্থ্যকর্মীদের দ্বারা বর্ণিত শরণার ্থীদের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝা যায়, র�োহিঙ্গা সার্ভাইভাররা
বারবার নিপীড়নের শিকার হয়েছেন: মায়ানমারে ঘটিত প্রথম য�ৌন নিপীড়নের ঘটনা থেকে
শুরু করে, বাংলাদেশে আসার যাত্রাপথে, বাংলাদেশে আসার পরে পর্যাপ্ত চিকিৎসা এবং
মানসিক স্বাস্থ্য সেবার অভাব পরন্ত্য । এরপরেও, সার্ভাইভাররা, ক্যাম্পে চলমান এসজিবিভি
(প্রধানত অন্তরঙ্গ সঙ্গী কর্তৃক নিপীড়নের কারণে) এবং প্রয়োজনীয় মানসিক স্বাস্থ্য সেবার
অভাবে ক্রমাগত নিপীড়নের শিকার হয়।
স্বাস্থ্যকর্মীরা আরও জানান, সার্ভাইভাররা, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা, বিশেষ করে এসজিবিভি
ও তদসংশ্লিষ্ট মানসিক প্রভাব সংক্রান্ত চিকিৎসা সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে একাধিক প্রতিকূলতার
সম্মুখীন হন। এ সকল প্রতিকূলতার মধ্যে রয়েছে মানসিক স্বাস্থ্য সেবার সীমাবদ্ধতা,
শারীরিক ও মানসিক অবস্থার যথার ্থ বাছাই প্রক্রিয়ার অভাব, সেবাপ্রদানকারীর কাজের চাপ,
য�োগায�োগের সীমাবদ্ধতা, র�োগীর গ�োপনতা রক্ষার বিষয়, এবং সামাজিক কলঙ্ক। এ সকল
প্রতিকূলতা শুধু যে র�োহিঙ্গাদের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের সুয�োগকে কম করে দেয় তা-ই নয়, বরং
মায়ানমার সরকার কর্তৃক সংঘটিত ‘ক্লিয়ারেন্স অপারেশন্স‘- এর ফলে তারা যে মানসিক আঘাত
পেয়েছিল�ো, সেটাও বাড়িয়ে দেয়।

্য
র�োহিঙ্গাদের অভিজ্ঞতা খুব কাছে থেকে পরবেক্ষণ
করেছেন এমন স্বাস্থ্যকর্মীদের দেওয়া বিবরণ,
র�োহিঙ্গা সার্ভাইভারদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে- তাদের নিরাপত্তা, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ও
সুস্থতা, এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অর ্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান-এর ওপর য�ৌন ও
লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার প্রভাবকে জ�োরাল�োভাবে উপস্থাপন করেছেন এবং র�োহিঙ্গা সম্প্রদায়ের ওপর
য�ৌন নিপীড়নের চলমান প্রভাবকেও তুলে ধরেছে। য�ৌন নিপীড়নের সঙ্গে জ�োরাল�োভাবে জড়িত
সামাজিক কলঙ্কের কারণে এবং নিজ মাতৃভূমি থেকে অপসারিত হওয়ার পরে এখন�ো পরন্ত্য পুনর্বাসন
বা প্রতিবিধানের সীমাবদ্ধতা তাদের অসহায়ত্বকে আরও বাড়িয়ে ত�োলায়, সার্ভাইভারদের এই
কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতাও বহুগুণে বেড়ে যায়। বাংলাদেশে আসার পরে পর্যাপ্ত চিকিৎসা অথবা মানসিক
স্বাস্থ্য সেবার অভাব এবং প্রজনন বিষয়ক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সার্ভাইভারদের অধিকারের
সীমাবদ্ধতার সম্পর্কেও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রদত্ত তথ্য থেকে জানতে পারা যায়। অন্যদিকে, ফিজিশিয়ান্স
তৃ লিপিবদ্ধ, এই অবমাননা কর্মকাণ্ডের
ফর হিউম্যান রাইটস (পিএইচআর) ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্ক
প্রলম্বিত চিত্র থেকে বলা যায়, র�োহিঙ্গাদের জ�োরপূর্বক মায়ানমারে ফেরত পাঠান�ো হলে আরও বেশ
কিছু নৃশংসতার ঘটনা ঘটতে পারে।38 39
আইনত তাদের অবস্থা যাই হ�োক না কেন, র�োহিঙ্গাদের প্রতি ন্যায়বিচারের প্রাথমিক ধাপ হবে,
আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে তাদের প্রাপ্য ম�ৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান40 41। মায়ানমার
সরকারকে- আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন, প্রথাগত আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক
মানবাধিকার আইন-এর অধীনে আর�োপিত বাধ্যবাধকতাকে মেনে নিতেই হবে42 43। সেই সঙ্গে,
বর্তমানে যে সকল র�োহিঙ্গা মায়ানমারে অবস্থান করছে এবং যারা ভবিষ্যতে ফিরে আসতে চায়
তাদের সকলকে মর্যাদা প্রদান, সুরক্ষা প্রদান এবং তাদের ম�ৌলিক অধিকার পূরণ করার মাধ্যমেই
দেশটির সরকারের দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে না, বরং এই কাজটি বৈষম্যহীনভাবে করতে হবে44
45
। মানবাধিকার রক্ষার বাধ্যবাধকতা থেকে দেশটির সরকারের দায়িত্বের মধ্যে আরও রয়েছে,
র�োহিঙ্গাদের প্রতি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন লঙ্ঘনের ঘটনার
তদন্ত ও বিচার করা এবং সার্ভাইভারদের যথার ্থ ক্ষতিপুরণের ব্যবস্থা করা46 । র�োহিঙ্গাদের
প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদান ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটান�োর ক্ষেত্রে যে সকল বাধা রয়েছে তা দূর
তৃ
করতে বাংলাদেশ সরকারেরও ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন47। এর মধ্যে রয়েছে অন্তরঙ্গ সঙ্গী কর্ক
সংঘটিত নিপীড়নের এবং বাংলাদেশে অবস্থানকালে র�োহিঙ্গাদের সঙ্গে ঘটা অন্যান্য য�ৌন নিপীড়নের
তদন্ত ও বিচারের ব্যবস্থা করা।
এ ছাড়াও মায়ানমার সরকার, সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনের 48(jus cogens) আরও কিছু শর্ত
মেনে চলতে বাধ্য যেগুলি গণহত্যা, মানবতাবির�োধী অপরাধ ও নির্যাতনসহ অন্যান্য কর্মকাণ্ড (inter
alia)49 নিষিদ্ধ করেছে। যেহেতু বিচার সংক্রান্ত কর্পতৃ ক্ষ অনেক আগে থেকেই য�ৌন নিপীড়নকে
এই সকল কর্মকাণ্ডের মূল হিসেবে বিবেচনা করে50, সুতরাং, ট্যাটমাডও ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী
তৃ র�োহিঙ্গাদের সঙ্গে সংঘটিত গুরুতর অবমাননাকর কর্মকাণ্ড বন্ধ করা এবং অপরাধীদের
কর্ক
তৃ সংঘটিত সহিংস আক্রমণকে
বিচার করা- মায়ানমার সরকারের একান্ত কর্তব্য51। ট্যাটমাডও কর্ক
আইনসঙ্গত বিবেচনা করা, বা আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনকারী কর্মকাণ্ডকে ক�োন�োভাবে সমর ্থন
করার ব্যাপারেও মায়ামারকে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে52 । যেহেতু র�োহিঙ্গাদের ওপর সহিংস
আক্রমণ চলমান রয়েছে, সুতরাং, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি মায়ানমারের দায়িত্বব�োধের সঙ্গে
সামঞ্জস্য রেখে, র�োহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে এই ধরনের নৃশংসতা প্রতির�োধের দায়িত্ব পালন করার জন্য
মায়ানমারকে আহ্বান জানান�ো, অন্যান্য সকল রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব53।

এই গবেষণায় অংশগ্রহণ করেছেন এমন স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে
চিকিৎসা নেওয়া সার্ভাইভারদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর য�ৌন
নিপ ীড়নের ফলে অত্যন্ত গভ ীর ও দ ীর্ঘকালব্যাপ ী প্রভাব
পরেছে। স্বাস্থ্যকর্মীরা র�োহিঙ্গাদের ‘ব্যাপক, কিন্তু এখন�ো পূরণ
হয়নি এমন‘ মানসিক স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা সম্পন্ন একটি
জনগ�োষ্ ঠী হিসেবে বরাবরই অ্যাখ্যায়িত করেছে।
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যেহেতু মায়ানমার সরকার এখনও, র�োহিঙ্গাদের সঙ্গে তিন বছর ধরে চলতে থাকা সহিংসতার
ক�োন�ো রকম বিশ্বাসয�োগ্য তদন্ত শুরু করেনি54, কাজেই র�োহিঙ্গাদের সেবা প্রদানকারী
বাংলাদেশের স্বাস্থ্যকর্মীরা সাক্ষ্য-প্রমাণ দিয়ে, আন্তর্জাতিক ও স্থান ীয় বিচারব্যবস্থার অধীনে,
এই গণ নৃশংসতা ও য�ৌন অপরাধের তদন্তের সহায়তায় গুরুত্বপূর্ণভূমিকা পালন করতে পারেন
বলে এই গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে55। এই রিপ�োর্টতৈরির সময়কালে, র�োহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে
সংঘটিত গুরুতর অপরাধের বিচার ও জবাবদিহিতা দাবি করে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একাধিক
প্রক্রিয়া চলছে। এগুল�োর মধ্যে রয়েছে-জেন�োসাইড কনভেনশন লঙ্ঘন করার জন্য মায়ানমারের
বিরুদ্ধে ইন্টারন্যাশনাল ক�োর্টঅফ জাস্টিস-এ গাম্বিয়া-র দায়ের করা মামলা56 ; নির্বাসন
মানবতা, অন্যান্য অমানবিক কর্মকাণ্ড, এবং জাতিগত এবং/অথবা ধর্মীয় কারণে নির্যাতনের
বিরুদ্ধে, ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল ক�োর্ট-এ অফিস অফ প্রোসিকিউটর-এর তদন্ত57 58 ; এবং,
মানবতাবির�োধী অপরাধ ও গণহত্যার জন্য মায়ানমারের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আর্জেন্ টিনা-র
সার্বজনীন বিচার বিভাগে র�োহিঙ্গা ও লাতিন আমেরকিা-র মানবাধিকার দলসমূহের দায়ের করা
অপরাধজনিত অভিয�োগ59। জাতিসংঘও মায়ানমারের জন্য স্বাধ ীন তদন্ত ক�ৌশল তৈরি করেছে
্য শুরু করেছে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রকাশ
যা ২০১৯ সালের আগস্ট মাস থেকে কারক্রম
করার জন্য কেস ফাইল তৈরি করছে ও বিভিন্ন বিষয় বিশ্লেষণ করছে60।
এই রিপ�োর্টটি যে শুধুমাত্র, মায়ানামারে ট্যাটমাডও কর্তৃক র�োহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত
গণ নৃশংসতার লিপিবদ্ধকরণেই অবদান রাখছে তা নয়, বরং, স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রদত্ত অত্যন্ত
্য
নির্ভরয�োগ্য পরবেক্ষণ
প্রকাশের মাধ্যমে, সংঘটিত কর্মকাণ্ডকে য�ৌন অপরাধ হিসেবে বিচারের
জন্য, পুনরায় বিবেচনার সুয�োগ করে দিতে পারে61 62। এই ডকুমেন্টটি, মায়ানমারের প্রেক্ষাপটে
কী পরিস্থিতিতে য�ৌন নিপীড়ন সংঘটিত হয়েছিল�ো সেই বিষয়েও আল�োকপাত করে এবং এই
অপরাধের কী ধরনের বিচার হওয়া উচিৎ তা নির্ণয়েও অবদান রাখতে পারে63। ট্যাটমাডও-এর
‘ম�োডাস অপারেণ্ডি‘ বা কাজ করার পদ্ধতি বিবেচনা করা ছাড়াও, প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে
এই অবমাননাকর কর্মকাণ্ডের ভ�ৌগলিক ও ঐতিহাসিক কারণ থেকেও বুঝা যাবে যে, ঐ সকল
কর্মকাণ্ড ছিল ‘সুপরিকল্পিত বা সর্বব্যাপী’ এবং সেগুল�ো জ�োরপূর্বক উৎখাত করার উদ্দেশ্যে ঘটান�ো
হয়েছিল�ো। বিভিন্ন জনগ�োষ্ঠীকে প্রদানকৃত চিকিৎসা ব্যবস্থার ভিন্নতা, গর্ভধারণ বা গর্ভপাতের
হার, র�োহিঙ্গা সার্ভাইভার ও সম্প্রদায়ের ক্ষয়ক্ষতি- এই বিষয়গুল�োও বিবেচনায় আনা উচিৎ।

এই গবেষণায় প্রাপ্ত ব্যাপক শারীরিক ও মানসিক আঘাতের কথা বিবেচনা করে বলা যায় যে,
ট্যাটমাডও-এর আক্রমণের প্রত্যক্ষ ও পর�োক্ষ শিকার প্রত্যেক র�োহিঙ্গা-ই সংঘটিত ক্ষয়ক্ষতির
জন্য একক অপরাধী ও মায়ানমার সরকারের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবিদার67। রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব
অনুসারে ‘ওরগা ওমনাস‘ এর বিধিমালা লঙ্ঘন করার জন্য, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও মায়ানমারের
্য হওয়ায় র�োহিঙ্গাদের দাবিদাওয়া
কাছে ক্ষতিপূরণের দাবিদার68। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তাৎপরপূর্ণ
মূল্যায়নের প্রক্রিয়ায় ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা, এবং, য�ৌন নিপীড়ন চলতে থাকার জন্য দায়ী এবং
ক্ষতিপূরণমূলক, প্রতিদানমূলক ও পুনরূদ্ধারয�োগ্য- দীর্ঘকাল যাবৎ বিদ্যমান লিঙ্গ বৈষম্য ও
অসমতার ম�োকাবিলায় ভুক্তভ�োগীর অর ্থায়নকেও আওতায় আনা উচিৎ69। গুরুতর শারীরিক
আঘাত ও র�োহিঙ্গাদের মধ্যে প্রাপ্ত অন্যান্য স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যায় বিশেষ ধরনের চিকিৎসা
সেবার প্রয়োজন হতে পারে বলে, ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থার পরিকল্পনায়, সার্ভাইভার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের
অবদান গুরুত্বপূর্ণভূমিকা পালন করতে পারে70
এই রিপ�োর্টেবিস্তারিতভাবে উল্লেখিত স্বাস্থ্যকর্মীদের দেওয়া তথ্য র�োহিঙ্গা সার্ভাইভার ও তাদের
সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙগী ও প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার প্রদানকারী বিভিন্ন পরিবর্তনসূচক বিচার
প্রক্রিয়াসহ আন্তর্জাতিক বিচার ও জবাবদিহিতার প্রয়োজনের বিষয়ে আরও গুরুত্ব প্রদান
করে71। এ সকল প্রচেষ্টার মধ্যে রয়েছে- ফর্মাল ও স্থান ীয় বা কমিউনিটি ভিত্তিক সত্যতা যাচাই
ও সমন্বয় সাধনের উদ্যোগ, অন্যান্য ক্ষতিপূরণমূলক ব্যবস্থা, বৈষম্যমূলক আইন ও প্রথার পুনর্গঠন,
এবং র�োহিঙ্গাদের অভিজ্ঞতাকে সম্মান দেখান�োর উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক স্মৃতির রক্ষণাবেক্ষণ; আর
এ সকল প্রচেষ্টারই উদ্দেশ্য হল�ো সংশ্লিষ্ট অবমাননাকর ঘটনার পুনরাবৃত্তি র�োধ করা72। এ সকল
প্রচেষ্টাকে পরিচালিত করার জন্য তথ্য সম্বলিত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে, র�োহিঙ্গাদের
সেবা প্রদানকারী স্বাস্থ্যকর্মীদের দেওয়া তথ্য সাহায্য করতে পারে, একই সঙ্গে এই তথ্যসমূহ
সংশ্লিষ্ট সহিংসতা চলাকালের পরিস্থিতি, য�ৌন নিপীড়নের বর্ণনায় র�োহিঙ্গাদের ব্যবহৃত বিশেষ
শব্দাবলী, এবং ন্যায়বিচার এর বিষয়ে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ভবিষ্যত জীবনের ক্ষেত্রে মানসিক
আঘাত ও সামাজিক কলঙ্কের প্রভাবকেও তুলে ধরে73।

সার্ভাইভারদের দীর্ঘকালীন মানসিক আঘাত এবং জবাবদিহিতার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে তাদের
সামাজিক, ধর্মীয়, ও সাংস্কৃতিক বাধাসমূহকে পিএইচআর বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছে।
সার্ভাইভারদেরকে পুনরায় কষ্ট দেওয়ার আশঙ্কাকে এড়িয়ে এই রিপ�োর্টেপ্রাপ্ত তথ্য, নৃশংসতা ও
সংশ্লিষ্ট য�ৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগৃহীত প্রমাণকে আরও জ�োরাল�ো করে তুলতে পারে64।
্য
স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রদত্ত তথ্য র�োহিঙ্গাদের সুরক্ষা ও অন্যান্য সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রেও তাৎপরপূর্ণ
হতে পারে65 , যেমন আন্তর্জাতিক বিচারকাজ পরিচালনার সম্ভাব্য অবস্থান পরিবর্তন করে
কক্সবাজারের নিকটে সরিয়ে নিয়ে আসা66।

‘ আর তারপরে আমি জিজ্ঞেস করি... মায়ানমার ছেড়ে আসার
সময়ে, সেনাসদস্য বা অন্য ক�োন�ো ব্যক্তির মাধ্যমে তার
ক�োন�ো সমস্যা হয়েছিল�ো কি না। এরপরে মিনিটখানেক দ্বিধা
করে সে কাঁদতে শুরু করে এবং বলে যে তাকে ও আমার মনে
হয়, আরও ১৪ জন মহিলাকে নিয়ে গিয়ে একটি বাড়িতে
তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল এবং তারপরে তাদেরকে গণধর্ষণ
করা হয়। তাদের মধ্যে কয়েকজন সার্ভাইভ করতে পারেনি,
কিন্তু সে পেরেছিল�ো।‘
২০১৭ সালে কুতুপালং ক্যাম্পে একটি আউটপেশেণ্ট ক্লিনিকে কর্মরত একজন নার্স প্র্যাক্টিশনার
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য�ৌন নিপীড়ন, মানসিক বিপরয়্য ও অবহেলা

সুপারিশ
এই রিপ�োর্টেপ্রাপ্ত তথ্য, বিশেষত: মায়ানমারে থাকাকালে র�োহিঙ্গাদের সঙ্গে ঘটা য�ৌন
নিপীড়নের মাত্রা, নৃশংসতা ও প্যাটার্ন, বাংলাদেশে ক্রমাগত ঘটতে থাকা অন্তরঙ্গ সঙ্গী
কর্তৃক নিপীড়ন, এবং চিকিৎসা প্রদানের ক্ষেত্রে কঠিনতম প্রতিকূলতা- জাতীয়, আঞ্চলিক
ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুসংঘবদ্ধ বিচার-ব্যবস্থার দাবিদার। যেহেতু মায়ানমার সরকার,
র�োহিঙ্গাদের সুরক্ষা প্রদান ও নৃশংসতার�োধে এর দায়িত্ব পালনে বারবার ব্যর ্থ হয়েছে,
্য দীর্ঘ-মেয়াদী চিকিৎসা সেবা,
সুতরাং, সার্ভাইভারদের জরুরী প্রয়োজনে কারকরী,
ভুক্তভ�োগীকে কেন্দ্র করে পরিচালিত বিচার ব্যবস্থা, এবং জবাবদিহিতার ব্যবস্থা ও
পুনরায় সংঘটন প্রতিহত করার নিশ্চয়তা প্রদানে আরও জ�োরাল�ো ব্যবস্থা গ্রহণ করার
জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া এখন অন্যান্য রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থার দায়িত্ব।
সার্ভাইভারদের জন্য ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থার সহায়তায়, অন্যান্য রাষ্ট্র
এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার আইনী বিধিনিষেধ ও দায়িত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে,
পিএইচআর, নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ জরুরীভিত্তিতে ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার আহ্বান
জানাচ্ছে:

	বাংলাদেশ সরকারের প্রতি:
মানসিক স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থাসহ, য�ৌন নিপীড়নের শিকার র�োহিঙ্গা সার্ভাইভারদের জন্য যথাযথ
চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করা।
▪ র�োহিঙ্গা শরণার ্থীদের জন্য আইনী সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, শরণার ্থী হিসেবে র�োহিঙ্গাদের দ্রুত
আইনগত স্ট্যাটাস ও সনদ প্রদান করা, এবং যে ক�োন�ো ধরনের প্রত্যাবর্তন বা স্থানান্তরের পরিকল্পনা
যেন নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণও স্বেচ্ছায় ঘটে তা নিশ্চিত করা।
▪ তদন্ত পরিচালনা ও প্রয়োজনীয় প্রমাণ সংগ্রহের জন্য অনুমতি নিশ্চিত করাসহ, মায়ানমারে,
র�োহিঙ্গাদের সঙ্গে সংঘটিত য�ৌন নিপীড়নসহ অন্যান্য সকল মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিয�োগের তদন্তে
সহায়তা করা।
▪ র�োহিঙ্গা সার্ভাইভাররা যেন পর্যাপ্ত সুরক্ষা এবং শারীরিক ও সাইক�োস�োশ্যাল চিকিৎসা গ্রহণের সুয�োগ
পায় তা নিশ্চিত করতে এবং ধর্ষণ, য�ৌন হয়রানি ও বৈবাহিক সম্পর্কে নিপীড়নের প্রতির�োধ ও তদন্ত
ত্বরান্বিত করতে বাড়তি উদ্যোগ গ্রহণ করা।
▪

▪

▪

▪

▪

▪

মায়ানমার সরকারের প্রতি:
যুদ্ধের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে য�ৌন নিপীড়নের প্রয়োগসহ ট্যাটমাডও- এর বিরুদ্ধে গুরুতর
মানবাধিকার লঙ্ঘনের সকল অভিয�োগের দ্রুত, স্বাধ ীন ও নিরপেক্ষ অপরাধমূলক/ফ�ৌজদারি
তদন্ত শুরু করা।
ট্যাটমাডও ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক, র�োহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত য�ৌন নিপীড়নসহ
্য স্বীকার করে নেওয়া এবং স্বাধ ীন গণ আদালতে,
সকল প্রকার অপরাধের মাত্রা ও তাৎপরকে
মানবতা লঙ্ঘনকারী সকল অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা ও ভুক্তভ�োগীদের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা।
আন্তর্জাতিক আইনের বিধিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, র�োহিঙ্গাসহ সকল জাতিগত গ�োষ্ঠীর
মানবাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য জরুরীভিত্তিতে আইনের সংস্কার সাধন করা।
নাগরিকত্ব প্রদান, ঘরবাড়ি ও জমিজমা পুনরুদ্ধারের নিশ্চয়তা প্রদানসহ- দৃঢ় ও সুপরিকল্পিত
উপায়ে তাদের মানবাধিকার নিশ্চিত করে, এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের অপরাধের পুনরাবৃত্তি
র�োধে অফিসিয়্যাল আনুষ্ঠান িক প্রতিশ্রুতি প্রদান করে- র�োহিঙ্গা সার্ভাইভারদের জন্য নিরাপদ,
মর্যাদাপূর্ণও স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তনের নিশ্চয়তা দেওয়া।

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Physicians for Human Rights

মানবিক সহায়তা সংস্থা, দাতাসংস্থা ও স্থান ীয় সেবাদানকার ীদের প্রতি:
্য শিকার হয় তা
মায়ানমারের ‘ক্লিয়ারেন্স অপারেশন্স’-থেকে র�োহিঙ্গা জনগ�োষ্ঠী যে মানসিক বিপরয়ের
থেকে পরিত্রাণ দিতে সকল র�োহিঙ্গা শরণার ্থীর জন্য দ্রুত ও দীর্ঘ-মেয়াদী সাইক�োস�োশ্যাল ও মানসিক
স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা নিশ্চিত করাসহ, য�ৌন নিপীড়নের সার্ভাইভারদের জন্য পরিপূর্ণও সার্ভাইভারকেন্দ্রিক চিকিৎসার সুয�োগ বাড়ান�োর জন্য কাজ করা।
য�ৌন নিপীড়নের সার্ভাইভারদের জন্য ন্যায়বিচারের সুয�োগ করে দেওয়া এবং যারা নিজেদের
অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য প্রয়োজনীয় আইনী সুরক্ষার ব্যবস্থা করা।
য�ৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার (এসজিবিভি) সুষ্ঠু রিপ�োর্টও লিপিবদ্ধকরণের জন্য যথার ্থপদ্ধতি
উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন করা এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী দ্বারা ফরেন্সিক উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণের
্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
কারকরী
স্বাস্থ্যসেবা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে এসজিবিভি ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে
র�োহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সদস্যদের বৃহত্তর সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা।
সার্ভাইভারদেরকে যথার ্থও উন্নত মানের সেবাদান নিশ্চিত করার জন্য, বিশেষ করে তথ্য প্রকাশে
সার্ভাইভারদের ইচ্ছার প্রতি বিবেচনা ও সম্মান দেখান�োর জন্য সকল বিষয়ের ও বিশেষ বিভাগের
স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান।
পর্যাপ্ত চিকিৎসা ও মন�োসামাজিক সেবা নিশ্চিত করার জন্য, সেবা প্রদানকারী ও অনুবাদকেরা যেন
দুর্বল জনগ�োষ্ঠীর, যেমন শিশু, পুরুষ, লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়্যাল, ক্যুয়ার/ক�োয়েশ্চেনিং ও ইন্টার্সেক্স
সার্ভাইভারদের মধ্যে নিপীড়নের লক্ষণসমূহ বুঝার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয় তা নিশ্চিত করা।
এসজিবিভি ও সমপর্যায়ের অপরাধের শিকার সার্ভাইভারদের জন্য ন্যায়বিচারের সহায়তায়, য�ৌন
নিপীড়নের সুষ্ঠু লিপিবদ্ধকরণের জন্য মানসম্পন্ন প্রক্রিয়া চালু করা।
এসজিবিভি সংক্রান্ত ল�োকলজ্জার ভয় দূর করার জন্য, য�োগায�োগ উপকরণ তৈরি ও ক্যাম্পেইন-এর
পরিকল্পনা ও রিপ�োর্টকরা এবং বিদ্যমান চিকিৎসা ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবার অধীনে প্রয়োজনীয় সেবা
গ্রহণ করাকে উৎসাহিত করা।
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স্ বীকৃতি

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি:
য�ৌন নিপীড়নসহ র�োহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী অপরাধীর
উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
্য
সার্ভাইভার-কেন্দ্রিক কারপ্রণালী
নিশ্চিত করে, প্রয়োজনীয় অর ্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত, আইনগত
ও রাজনৈতিক সহায়তা দিয়ে একটি পরিপূর্ণআন্তর্জাতিক অপরাধের বিচার প্রক্রিয়া তৈরি
করতে সহায়তা করা।
ইন্টারন্যাশনাল ক�োর্টঅফ জাস্টিস দ্বারা জারিকৃত নিয়মের অধীনে, র�োহিঙ্গাদেরকে গণহত্যা
ও অন্যান্য নৃশংস অপরাধ সংঘটন থেকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য, মায়ানমার সরকার যেন সামর্থ্য
অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয় তা নিশ্চিত করা।
ইচ্ছাকৃতভাবে নিদারুণ যন্ত্রণা দেওয়া বা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুতর ক্ষতি
করারউদ্দেশ্যে, য�ৌন অপরাধ ও য�ৌন হয়রানি প্রত্যক্ষ করতে বাধ্য করাকে অমানবিক আচরণ
হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং সেই অনুযায়ী বিচারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
য�ৌন নিপীড়নের সার্ভাইভারদের জন্য বিচার ব্যবস্থার অধীনে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা,
্য
যেগুল�ো হবে পরিবর্তনয�োগ্য, পুনর্বাসনমূলক ও প্রতিদানমূলক, এবং এই কারক্রমের
পরিকল্পনা
্য
ও বাস্তবায়নের জন্য সার্ভাইভার-কেন্দ্রিক কারপ্রণালী
নিশ্চিত করা।
র�োহিঙ্গা সার্ভাইভার ও তাদের সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার প্রদানকারী ও
নৃশংসতার পুনরাবৃত্তি প্রতির�োধের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত, বিভিন্ন পরিবর্তনসূচক বিচার প্রক্রিয়া
যেন আন্তর্জাতিক বিচার ও জবাবদিহিতার প্রচেষ্টাকে সহায়তা করে তা নিশ্চিত করা।
র�োহিঙ্গাদের জন্য নাগরিকত্ব, বাহ্যিকভাবে মানবাধিকারের সুরক্ষাসহ কেবলমাত্র
আন্তর্জাতিকভাবে নিশ্চয়তা এবং প্রত্যেকের নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত ইচ্ছা নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থার
নিরীক্ষণ হলে তবেই শরণার ্থীদের নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণও স্বেচ্ছা-প্রত্যাবর্তনকে সমর ্থন করা।

এই রিপ�োর্টটি য�ৌথভাবে প্রণয়ন করেছেন শাহানূর আক্তার চ�ৌধুরী, এমএ, এমএসএস,
পিএইচআর কনসালটেন্ট; লিন্ডসি গ্রিন, এমএ, পিএইচআর সিনিয়র প্রোগ্রাম ক�োঅর্ডিনেটর,
প্রোগ্রাম অন সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স ইন কনফ্লিক্ট জ�োনস; লিন্ডা কালজি, পিএইচডি, হেনরি
ফ�োর্ড হেলথ সিস্টেম-এর সিনিয়র রিসার্চইনভেস্টিগেটর, গ্লোবাল হেলথ ইনিশিয়েটিভ;
টমাস ম্যাকহেল, এসএম, পিএইচআর ডেপুটি ডিরেক্টর প্রোগ্রাম অন সেক্সুয়্যাল ভায়োলেন্স ইন
কনফ্লিক্ট জ�োনস; এবং রণিত মিশ�োরি, এমডি, এমএইচএস, পিএইচআর সিনিয়র মেডিকেল
অ্যাডভাইসর, ফ্যামিলি মেডিসিন বিভাগের প্রফেসর, জর্জটাউন ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ
মেডিসিন।

ক্রমশ:

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

গবেষণার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে রিপ�োর্টলেখকদের পাশাপাশি ছিলেন শারিদ বিন শফিক,
এমএসএস, পিএইচআর কন্সাল্ট্যান্ট; এবং অ্যানক্যাথরিন গুডম্যান, এমডি, এমপিএইচ, প্রসূতি
স্ত্রীর�োগ ও প্রজনন জীববিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর, হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল; ডিরেক্টর অফ
স্ট্রেন্থ এণ্ড সেরিনিটি এমজিএইচ গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ টু এন্ড জেন্ডার-বেসড ভায়োলেন্স,
মাসাচুসেটস জেনারেল হসপিটাল।
আইনগত বিশ্লেষণে ছিলেন প্রতীমা নারায়ণ, জেডি, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গ্লোবাল
ইনিশিয়েটিভ ফর জাস্টিস, ট্রুথ এণ্ড রিকন্সিলিয়েশন, ইন্টারন্যাশনাল ক�োয়ালিয়েশন অফ
সাইটস্ অফ কনশায়েন্স।
পিএইচআর-এর যে কর্মকর্তারা এই রিপ�োর্টলেখা ও সম্পাদনায় অবদান রাখেন: ডেড
ড্যুনাভ্যান্ট, ডিরেক্টর অফ কমিউনিকেমন্স; মিশেল হিসলার, এমডি, এমপিএ, মেডিকেল
ডিরেক্টর; ক্যারেন নেইমার, জেডি, এলএলএম, এমএ, ডিরেক্টর অফ প্রোগ্রামস; মাইকেল
পেয়েন, সিনিয়র অ্যাডভ�োকেসি অফিসার এন্ড ইন্টারিম অ্যাডভ�োকেসি ডিরেক্টর; লরেন্স
রবিন্সন, এমএ, অ্যাডভ�োকেসি ক�োঅর্ডিনেটর; এবং সুসানা সারকিন, এমএড, ডিরেক্টর অফ
পলিসি।
মেডিসিন, আইন ও মানবাধিকার বিষয়ে মায়ানমারের একদল বিশেষজ্ঞ বাহ্যিক মূল্যায়ন
প্রদান করেন: অ্যাডাম রিচার্ডস, এমডি, পিএইচডি, এমপিএইচ, পিএইচআর ব�োর্ড মেম্বার,
সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসর, কমিউনিটি পার্টনার্স ইন্টারন্যাশনাল; এবং ইয়াসমিন
উল্লাহ, র�োহিঙ্গা হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট।
রিপ�োর্টটি সম্পাদনা ও প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করেন ক্লদিয়া রেডার, এমএস, পিএইচআর
সিনিয়র কমিউনিকেশন্স ম্যানেজার। হ্যানা ডানফি, পিএইচআর ডিজিটাল কমিউনিকেশন্স
ম্যানেজার, রিপ�োর্টটির ডিজিটাল উপস্থাপনার ব্যবস্থা করেন।
এই রিপ�োর্টতৈরিতে নিজেদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে ইচ্ছুক স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে
পিএইচআর আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। পিস এন্ড স্ট্যাবিলাইজেশন প্রোগ্রাম-এর মাধ্যমে,
ক্যানাডা ডিপার্টমেন্ট অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্স, ট্রেড এন্ড ডেভেলপমেন্ট- এই রিপ�োর্টতৈরিতে
আংশিকভাবে আর্থিক সহায়তা করেছে।
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বাম: সহকর্মীদের সঙ্গে স্বাস্থ্যকর্মী নাজমুল হক (মাঝে, দাঁড়িয়ে), বাংলাদেশে র�োহিঙ্গা
সার্ভাইভারদের তিনি চিকিৎসা প্রদান করেন।
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বিশ্বজুড়ে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের
ঘটনাকে লিপিবদ্ধ করা এবং সেসব
ঘটনার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য
পিএইচআর ৩০ বছর যাবৎ বিজ্ঞান ও
স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রদত্ত নিশ্চিতভাবে নির্ভরয�োগ্য
স্বাক্ষ্য ব্যবহার করেছে। ল্যান্ডমাইন-এর
অভিশাপ থেকে মুক্তির উদ্দ্যেশে পিএইচআর,
যার কাজ ন�োবেল শান্তি পুরস্কারের মাধ্যমে
স্বীকৃত, নিজস্ব তদন্তপ্রক্রিয়া ও দক্ষতা
প্রয়োগ করে লাঞ্ছিত স্বাস্থ্যকর্মী ও সহিংসতার
শিকার ব্যক্তিদের পক্ষে দাঁড়ান�ো, নির্যাতন
প্রতির�োধ, গণ নৃশংসতার ঘটনা লিপিবদ্ধ,
এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের অপরাধী
হিসেবে অভিযুক্ত করেছে।
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