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আ�স্ট ২০১৭। োজার োজার যরানেঙ্া িাংলাহেহের কক্সিাজাহর েহল েহল পানড় 
জমাহত শুরু কহর। নেহনর পর নেহন যেঁহে তারা গুনলর েব্দ যরহক, মৃত্্র �ন্ধ যরহক, 
পুহড় �াওয়া িানড়ঘর ও জনমজমা, এিং মায়ানমার যিনািানেন ীর িনেংিতা যরহক 
পানলহয় আহি।

কহয়কনেহনর মহযেই, খুি দ্রুত, িােঁ ও প্ান স্টহকর যতরপল নেহয় স্াস্্ যকন্দ্র 
ননম ্যাণ করা েয়। িারা নিহবের িকল স্ান যরহক স্াস্্কম ্যীরা িাোহযের জন্য এন�হয় 
আিহত রাহক।

যরানেঙ্া িাি ্যাইিারহের নিনকৎিা প্রোনকার ী ডাক্ার, নাি ্য, প্ারাহমনডক্স, ও 
মহনানিজ্ান ীহের যোনা ঘেনার নিিরণ ীহত িামঞ্জস্য লক্ষ্ করা �ায়। 

যিাহের িামহনই পনরিাহরর িেস্যহের েত্া করা েয়। পুরুষহের েত্া করা েয় 
এিং নার ীহের ধষ ্যণ করা েয়। যিনািানেন ীর ইউননফম ্য পনরনেত একেল যলাক 
মনেলাহের একটি িানড়হত তালািদ্ধ কহর যরহে তাহের �ণধষ ্যণ করহত রাহক। 
পনরিার ও িম্প্রোহয়র িেস্যহের ধষ ্যণ ও য�ৌন েয়রাননর ঘেনা প্রত্ক্ষ করহত িাযে 
করা েয়। এই িয়ািেতার ঘেনা িাষায় িণ ্যনা করা িম্ভি নয়।

স্াস্্কম ্যীরা এই িনেংিতার ব্যাপক োর ীনরক ও মাননিক প্রিাি লক্ষ্ কহর। 
স্ত ীহরা� িংক্ান্ত যকাহনা পর ীক্ষা করার িমহয় িা অপ্রত্ান েত �ি ্যধারহণর যক্ষহরে, 
োর ীনরক প্রিািিমূে পনরলনক্ষত েয়। িাি ্যাইিারহের যিাহের িােনন, অশ্রু, অজানা 
কারহণ ের ীহর ব্যরা যরহক, কহয়ক মাি িা কহয়ক িছর পহর, মাননিক প্রিািিমূে 
পনরলনক্ষত েয়।

যরা� ীহের িাোযে করার জন্য তারা ননহজহের িামহথ্্য �া িম্ভি িিই কহর, নকন্তু 
এই কাহজর প্রনতকূলতাও �হরষ্ট রহয়হছ। মাননিক স্াস্্ যিিা প্রোহনর যক্ষহরে 
ি ীমািদ্ধতা রহয়হছ। য�া�াহ�াহ�র যক্ষহরে িাধা রহয়হছ। িাংস্কৃনতক কলঙ্ক রহয়হছ। 
যরা� ীহের িংখ্া অহনক যিন ে। য�ৌন ননপ ীড়হনর ন েকার িাি ্যাইিারহের জন্য 
নিহেষিাহি যকাহনা যিিা পাওয়ার ব্যিস্া যনই। েরণার ্যী ন েনিহর ক্মা�ত য�ৌন 
েয়রানন িলহছ। প্রনতকূলতার কারহণ সুস্ েহত যেনর েহয় রাহক। প্রনতকূলতািমূে 
কষ্টহক আরও িানড়হয় যেয়।

নৃেংি আক্মণ ও িনেংিতার মাযেহম ননহজহের িানড়ঘর যরহক নিতানড়ত েওয়ার 
নতন িছর পহর, ঠিক এরকমোই েহলা যরানেঙ্া িাি ্যাইিারহের �াতনার িাস্তিনিরে।

কিার: ২০১৮ িাহল িাংলাহেহের িালুোনল েরণার ্যী ক্াহপে োেঁহত রাকা একজন যরানেঙ্া
ছনি: নেব্যাংশু িরকার/এএফনপ/য�টি ইহমহজি



Physicians for Human Rights phr.org 1

২০১৭ িাহলর আ�স্ট মাহি মায়ানমাহরর িেস্ত িানেন ী (ে্ােমাডও) যেেটির যরানেঙ্া 
িম্প্রোহয়র ওপর অনত ব্যাপক ও সুপনরকনপিত আক্মহণর এমন এক কা� ্যক্ম পনরিালনা কহর 
�া যরানেঙ্া িম্প্রোহয়র িহঙ্ িংঘটিত মানিানধকার লঙ্ঘহন পূি ্যিত ্যী ননপ ীড়হনর িকল মারোহক 
ছানড়হয় �ায়। জানতিংঘ ও একানধক মানিানধকার িংস্ার �হিষণায় যেো য�হছ, মায়ানমাহরর 
ননরাপতিা িানেন ী ধষ ্যণ, �ণধষ ্যণ, য�ৌন োিত্ব, িলপূি ্যক নগ্নতা প্রেে ্যন, য�ৌনাঙ্ কত ্যন ও 
য�ৌনাহঙ্ অন্যান্য ধরহনর ননপ ীড়ন, য�ৌন েয়রানন, হুমনক এিং ধষ ্যহণর যিষ্টা ও য�ৌন েয়রাননর 
যিষ্টা যরহক শুরু কহর ননপ ীনড়ত ব্যনক্হক েত্া করার মত নিনিন্ন কম ্যকাণ্ড িালায়। িাি ্যাইিার 
তরা এ িকল ননপ ীড়ন িহ্য কহর যেঁহি �াওয়া অিংখ্ মানুষ, পনরিাহরর িা িম্প্রোহয়র যকাহনা 
িেহস্যর ওপর ঘেহত রাকা ধষ ্যণ িা য�ৌন েয়রাননর ঘেনাহক যজারপূি ্যক প্রত্ক্ষ করহত িাযে 
েওয়ার করা উহলেে কহরহছন। মায়ানমার িরকাহরর িাষায় িনণ ্যত এই ‘নলিয়াহরন্স অপাহরেন্স‘ 
িা ‘/ননমূ ্যল অনি�ান’ যেহষ িাত লক্ষ ২০ োজার যরানেঙ্া, প্রনতহিেী যেে িাংলাহেহে পানলহয় 
আহি। এ িকল নৃেংি ঘেনা নিহলেষণ কহর যেো �ায়, এই ধরহনর য�ৌন েয়রানন নছল িাধারণ 
যরানেঙ্া জনহ�াষ্ ীহক িীত-িন্ত্রস্ত কহর, িয় যেনেহয় ও োনস্ত নেহয় ননহজহের যেে যরহক 
যজারপূি ্যক উৎোত করার উহদেহযে, ে্ােমাডও-এর পনরিানলত সুনিনন্তত যকৌেল।

িারিংহক্ষপ

১৫ িছহরর যিন ে িময় ধহর নফনজন েয়ান্স ফর নেউম্ান রাইেি (নপএইিআর) যরানেঙ্া ও 
অন্যান্য িংখ্ালঘু িম্প্রোহয়র িহঙ্ মায়ানমাহর িংঘটিত নন� ্যাতহনর ঘেনা নলনপিদ্ধ কহরহছ। 
২০১৭ ও ২০১৮ িাহল, নপএইিআর, িাি ্যাইিার যরানেঙ্া জনহ�াষ্ ীর ফহরনন্সক পরীক্ষার 
(আইহনর দ্ারা ননহে ্যন েত উপাহয় িপোনেত োর ীনরক পর ীক্ষা) মাযেহম যকায়ানলহেটিি এিং 
যকায়ান টিহেটিি তথ্ িংগ্রে কহর। ওই তহথ্র ওপর নিনতি কহর ২০১৭ িাহলর আ�স্ট মাহি 
যরানেঙ্া জনহ�াষ্ ীর িহঙ্ গুরুতর মানিানধকর লঙ্ঘহনর ঘেনা প্রমানণত েয়।

নকছু নকছু �হিষণায় ডাক্ার, নাি ্য, মাননিক স্াস্্ নিহেষজ্ ও অন্যান্য স্াস্্কম ্যী- অর ্যাৎ, 
িাংলাহেহে এই যরানেঙ্া জনহ�াষ্ ীহক প্রহয়াজনীয় যিিা প্রোনকার ীহের কাছ যরহক প্রাপ্ত তথ্ 
অনু�ায় ী যরানেঙ্াহের অনিজ্তার করা নলনপিদ্ধ করা েহয়হছ। যরানেঙ্া িম্প্রোহয়র মানুহষরা 
ক ী ধরহনর ননপ ীড়হনর ন েকার েহয়হছ তার একটি স্য়ংিম্পূণ ্য তথ্-প্রমাণ ত্হল ধরার জন্য 
নপএইিআর এই স্াস্্ কম ্যীহের যরহক তথ্ িংগ্রে কহর। 

 ‘ নিন্ন নিন্ন মানুষ নিনিন্ন উপাহয় মাননিকিাহি আঘাত যপহয় রাহক। নননদ্্যধায় আনম িলহিা, যিোহন অিস্ানরত 
প্রনতটি মানুষই ননঃিহদেহে মাননিকিাহি নিপ� ্যস্ত। ‘
২০১৭ ও ২০১৮ িাহল কক্সিাজাহর কম ্যরত একজন নিনকৎিক

েরণার ্যা ী ক্াহপের যেলথ্ যিটিাহরর জরুরী কহক্ষ একজন যরানেঙ্া 
যরা� ীহক যিিা নেহছেন একজন নিনকৎিক
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নপএইিআর ২০১৭ িাহলর আ�স্ট মাহির পর যরহক িাংলাহেহে অিস্ানরত এিং যরানেঙ্া 
েরণার ্যীহের িহঙ্ ঘননষ্িাহি স্াস্্ িংক্ান্ত নিনিন্ন যক্ষহরে কাহজর অনিজ্তািপেন্ন, নিনিন্ন 
নিষহয়র যমাে ২৬ জন স্াস্্কম ্যীর িাক্ষাৎকার গ্রেণ কহর। মায়ানমার যছহড় পানলহয় আিা 
যরানেঙ্া েরণার ্যীরা- �াহেরহক ২০১৭ িাহলর আ�স্ট মাহির পহর িাংলাহেহে পর ীক্ষা-ননর ীক্ষা 
করা েয়, এ িকল িাক্ষাৎকার যরহক তারা ঠিক কী ধরহনর োর ীনরক আঘাত ও পনরনস্নতর 
ন েকার েহয়হছ যি িপেহক ্য স্াস্্কম ্যীহের ধারণা ও মতামত িপেহক ্য তথ্ িংগ্রে করা েয়; 
এহক্ষহরে য�ৌন ননপ ীড়হনর প্রনত নিহেষিাহি যজার যেওয়া েয়।

স্াস্্কম ্যীহের যেওয়া তথ্ অনু�ায় ী, মায়ানমাহর, যরানেঙ্াহের উপর পনরিানলত য�ৌন 
ননপ ীড়হনর ঘেনা িি ্যরেই ঘহেনছল এিং িকল স্াহন যমাোমুটি একই ধরহনর নন� ্যাতন িালাহনা 
েয়। স্াস্্কম ্যীহের যেওয়া তথ্, িেস্ত িানেন ী ও ইউননফম ্য পনরনেত নিনিন্ন িংস্ার িেস্যহের 
দ্ারা ঘটিত য�ৌন ননপ ীড়হনর সুষ্ঠু প্রমাণ য�া�াহড় িোয়ক নছল, �া অন্যান্য অহনক িংিাহে 
প্রিানরত তহথ্র িহঙ্ িঙ্নতপূণ ্য নছল1 । 

২০১৭ িাহলর আ�স্ট মাহি যরানেঙ্াহের নিরুহদ্ধ মায়ানমাহর িংঘটিত ‘ননষ্ােন/ ননমূ ্যল অনি�ান’ 
নামক িি ্যরে পনরিানলত ও সুপনরকনপিত য�ৌন ননপ ীড়হনর মূল িংঘেনকার ী নছল যেেটির িেস্ত 
িানেন ী, ে্ােমাডও- নপএইিআর কর্্যক িংগৃেীত, স্াস্্কম ্যীহের যেওয়া তহথ্র মাযেহম এই 
অনিহ�াহ�র িত্তাও প্রমানণত েয়। 

এই �হিষণার অংে নেহিহি স্াস্্কম ্যীহের িাক্ষাৎকার যরহক জানা �ায়, �ণধষ ্যণ, য�ৌন েয়রানন 
ও আত্মম� ্যাো লঙ্ঘনকার ী অন্যান্য কম ্যকাণ্ড এিং য�ৌন ননপ ীড়নিে অন্যান্য িনেংি আিরহণর 
করা তাহের কাহছ আিা যরা� ীরা উহলেে কহরন; আর তারা এোও জানান, এ িকল কাজ 
ে্ােমাডও-এর িেস্যরাই কহরনছল। 

নপএইিআর যক যেওয়া িাক্ষাৎকাহর িকল স্াস্্কম ্যীই িাি ্যজন ীনিাহি- নার ী, যমহয়, পুরুষ, 
যছহল, এিং যজন্ার ফ্লুইড ও ট্ান্সহজন্ার জনহ�াষ্ ীর িহঙ্ মায়ানমার যিনািানেন ী কর্্যক 
িংঘটিত য�ৌন ও নলঙ্নিনতিক ননপ ীড়হনর প্রমাণ যপহয়হছ, িা এই ধরহনর ননপ ীড়ন িপেহক ্য 
জানহত যপহরহছন িহল উহলেে কহরন। নপএইিআর-এর িাক্ষাৎকাহর অংেগ্রেণকার ী িকল 
স্াস্্কম ্যীই, যরানেঙ্াহের িহঙ্ িংঘটিত এই ধরহনর কম ্যকাহণ্ডর কারহণ পনরলনক্ষত োর ীনরক ও 
মাননিক প্রিাি িপেহক ্যও জানান। তারা এোও লক্ষ্ কহরন, িাংলাহেহের মাননিক স্াস্্ যিিা 
ব্যিস্াপনার যক্ষহরে অিকাঠাহমা�ত, য�া�াহ�া� ব্যিস্া, িংস্কৃনত ও অন্যান্য প্রহয়াজনীয় িপেহের 
অপ� ্যাপ্ততার কারহণ, তারা ননপ ীড়হনর এই িি ্যব্যাপ ী এিং গুরুতর োর ীনরক ও মাননিক প্রিাহির 
জন্য প্রহয়াজনীয় ব্যিস্া গ্রেণ করহত অক্ষম নছহলন।
 

স্াস্্কম ্যীরা জানান, নার ীরা ধষ ্যণ পরিত ্যী স্াস্্হিিা যনওয়ার জন্য না এহলও স্তীহরা� নিষয়ক 
িমস্যা িা �ি ্যকাল ীন যিিািে অন্যান্য স্াস্্ যিিার প্রহয়াজহন এহল তাহের ের ীহর ধষ ্যণ এিং 
য�ৌন ননপ ীড়হনর ক্ষতনিহ্ন এিং অন্যান্য তথ্ প্রকাে যপহতা। তাহের কাহছ আিা যরা� ীহের 
আিার-আিরণ ও মাননিক স্াহস্্র করা প� ্যাহলািনা কহর স্াস্্কম ্যীরা আরও জানান, এই 
ধরহনর য�ৌন ননপ ীড়ন ও অন্যান্য নিষহয়র লঙ্ঘহনর ফহল ভুক্হিা� ীহের মহযে �িীর ও 
ে ীঘ ্যকাল ীন মাননিক প্রিাি পহর পহড়; ঘেনার িময়কাহলর পর যিে কহয়ক িছর প� ্যন্ত 
এই মাননিক আঘাহতর প্রিাি পনরলনক্ষত েয়। এই যরানেঙ্া জনহ�াষ্ ীর জন্য ব্যাপকিাহি 
প্রহয়াজনীয় ও অপ� ্যাপ্ত মাননিক স্াস্্ যিিার করা িাক্ষাৎকার প্রোনকার ী স্াস্্কম ্যীরা িারিার 
উহলেে কহর। 

িি ্যহেহষ, নিহেষত য�ৌন ও নলঙ্নিনতিক নন� ্যাতন এিং যি িপেনক ্যত মাননিক িমস্যা নিষহয় 
যিিা গ্রেহণর যক্ষহরে িাংলাহেহে পানলহয় আিা যরানেঙ্ারা ক ী কী ধরহনর িাধার িম্ঠুে ীন 
েয়, যি করাও স্াস্্কম ্যীরা তাহের িাক্ষাৎকাহর ত্হল ধহর। এ িকল িাধার মহযে রহয়হছ য�ৌন 
ননপ ীড়ন পরিত ্যী োর ীনরক ও মাননিক অিস্ার জন্য যিিা প্রোহনর যক্ষহরে প্রহয়জান ীয় �ািাই-
িাছাই প্রনক্য়ার অিাি, মাননিক স্াস্্হিিা প্রোহনর ি ীনমত ব্যিস্া, যিিা প্রোনকার ীহের 
কাহজর িাপ, যরা� ীহের য�াপনতা রক্ষার নিষয়, এিং িামানজক যলাকলজ্া। এ িকল িাধার 
কারহণ যরানেঙ্াহের জন্য িাংলাহেহের েরণার ্যী ক্াহপে স্াস্্হিিা গ্রেহণর সুহ�া� কহম �ায়, 
সুস্ েহয় উঠহত যিন ে িময় লাহ� এিং এই িাধা মায়ানমার িরকাহরর িনেংি অনি�াহনর 
কারহণ প্রাপ্ত মাননিক কষ্টহক আরও িহুগুহণ িানড়হয় নেহত পাহর। 

মায়ানমার িরকাহরর জন্য নপএইিআর-এর পরামে ্য এই য�- ে্ােমাডও কর্্যক িংঘটিত ব্যাপক 
য�ৌন ননপ ীড়হনর অনিহ�াহ�র তেন্ত, অপরাধ ীহের উপযুক্ নিিার এিং িত ্যমাহন মায়ানমাহর 
অিস্ানরত ও িনিষ্যহত যেেটিহত নফহর আিহত ইচ্ছুক যরানেঙ্া জনহ�াষ্ ীর মানিানধকাহরর 
সুরক্ষার জন্য কাজ করার �রার ্য ব্যিস্া য�ন গ্রেণ করা েয়। যিই িহঙ্ এই িাি ্যাইিারহের 
প্রহয়াজনীয় যিিা প্রোহনর পহর য� িকল িাধা রহয়হছ তা দূর করহত এিং মাননিক নিপ� ্যয় 
িপেহক ্য যজহন ও এই িাি ্যাইিারহের প্রহয়াজন যমোহনার উহদে্হযে তাহের জন্য িাি ্যাইিার 
যকন্দ্রীক কম ্যহকৌেল নননচিত করহত িাংলাহেে িরকার ও মানিানধকার নিষয়ক কাহজ িংন লেষ্ট 
ব্যনক্িহ� ্যর প্রনতও নপএইিআর আহ্ান জানায়। িি ্যহেহষ, মায়ানমার িরকার এিং নিনিন্ন 
স্ান ীয় ও আন্তজ্যানতক িংস্ার প্রনত নপএইিআর-এর পরামে ্য এই য�- প্রহয়াজনীয় ন্যায়নিিার 
ও জিািনেনেতার ব্যিস্াহক িোয়তা করহত এিং য�ৌন ননপ ীড়নিে িকল প্রকার গুরুতর 
মানিানধকার লঙ্ঘন ও অন্যান্য অপরাহধর িহঙ্ জনড়তহের প্রনতহরাধ করা ও উপযুক্ োনস্ত 
প্রোহনর জন্য মায়ানমার িরকার য�ন িাযে েয় তা নননচিত করহত ননহজহের িাহযের মহযে িকল 
ব্যিস্া য�ন গ্রেণ করা েয়। 

িারিংহক্ষপ
ক্মে:

 ‘ যি কােঁহত শুরু কহর এিং মায়ানমাহরর যিনািানেন ী কর্্যক তার ধনষ ্যত েওয়ার অনিজ্তার 
করা িহল।‘
২০১৭ িাহল একটি কুত্পালং ক্াহপে একটি আউেহপহেণ্ট নলিননহক কম ্যরত একজন নাি ্য



Physicians for Human Rights phr.org 3

পেভূনম

২০১৭ িাহলর আ�স্ট মাহি মায়ানমাহরর িেস্ত িানেন ী (ে্ােমাডও), যেেটির উতিরাঞ্চহলর 
রাোইন প্রহেহের যরানেঙ্া জনহ�াষ্ ীর ওপর ব্যাপক ও সুনপনরকনপিত িনেংি অনি�ান িংঘটিত 
কহর। ২০১৭ িাহল িংঘটিত এই কম ্যকাণ্ড নছল মূলত কহয়ক েেক ধহর যরানেঙ্া ও অন্যান্য 
িংখ্ালঘু জানতর িহঙ্ ঘো মানিানধকার লঙ্ঘন ও িনেংি কা� ্যক্হমর চূড়ান্ত রূপ। মায়ানমার 
যিৌদ্ধ িংখ্া�নরষ্ জনহ�াষ্ ীর যেে। আর এই যেহের পনচিম উপকূলীয় অঞ্চহল কহয়ক েতাব্দী 
�ািৎ যরানেঙ্া জনহ�াষ্ ী িিিাি কহর আিহছ, �াহের যিন েরিা�ই মুিলমান। ১৯৮২ িাহল 
মায়ানমাহরর িামনরক জান্তা না�নরকত্ব িংক্ান্ত একটি আইন পাি কহর, য�োহন যরানেঙ্াহের 
িকল প্রকার না�নরকত্ব যরহক িনঞ্চত করা েয়। যিই িময় যরহকই তারা িকল প্রকার না�নরক 
অনধকার যরহক িনঞ্চত রহয়হছ এিং রাষ্ট্রে ীন জনহ�াষ্ ীহত পনরণত েহয়হছ, আর তারা অিংখ্িার 
মানিানধকার লঙ্ঘহনর ন েকার েহয়হছ2। স্াধ ীনিাহি িলািহলর ি ীমািদ্ধতা; স্াস্্হিিা ও 
ন েক্ষার অনধকার যরহক িনঞ্চত েওয়া; যজারপূি ্যক উৎোত; �হরছে ও যিআইনী আেক ও েত্া; 
যজারপূি ্যক শ্রম; পািার; এিং ি ীনমত রাজনননতক অংেগ্রেণ3- অন্যান্য অহনক মানিানধকার 
লঙ্ঘনকার ী4 কম ্যকাহণ্ডর মহযে উহলেেহ�াগ্য। িামনরক িরকার িানহ্যকিাহিও িলািহলর 
ি ীমািদ্ধতা, ও জনরমানা আহরাপ কহর, এিং ি ীনত প্রেে ্যনমূলক কাজ কহর; �ার ফহল স্াস্্ ও 
ন েক্ষার অনধকাহরর মহতা অহনক যমৌনলক অনধকার যরহকই যরানেঙ্ারা িনঞ্চত েয়। 
 
িংিােমাযেম যরহক প্রাপ্ত তহথ্র নিনতিহত জানা �ায়, ২০১৬ িাহলর অহ্াির ও ২০১৭ িাহলর 
আ�স্ট মাহি, ‘আরাকান যরানেঙ্া স্যালহিেন আনম ্য’ নামক নিহ্াে ী যরানেঙ্া েল5, মায়ানমাহরর 
ননরাপতিা িানেন ীর ওপর আক্মণ কহর। ওই োমলার জিাহি মায়ানমাহরর ননরাপতিা িানেন ী 
ও স্ান ীয় যিৌদ্ধ জন�ণ দ্রুত ‘নলিয়াহরন্স অপাহরেন্স’ নামক নৃেংি এই অনি�ান আরম্ভ কহর6। 
ইউনাইহেড যনেন’ি (ইউএন) ফ্া্ ফাইনণ্ডং নমেন-এর ২০১৮ িাহল প্রকান েত নরহপাে ্য অনু�ায় ী, 
েত েত গ্রাম ও িমগ্র যরানেঙ্া জনহ�াষ্ ীর  নিরুহদ্ধ পনরিানলত এই পাল্া-আক্মণ নছল 
‘তাৎক্ষনণক, নৃেংি ও িামনগ্রকিাহি অিামঞ্জস্যপূণ ্য‘।7

এই িনেংিতার ফলস্রূপ, ২০১৭ িাহলর আ�স্ট মাহির ২৫ তানরে যরহক ২০১৯ িাহলর জুলাই 
মাহির ৩১ তানরে প� ্যন্ত িমহয় িাত লক্ষ ২০ োজাহররও যিন ে যরানেঙ্া মায়ানমার যছহড় 
পাবে্যিত ্যী িাংলাহেহে পানলহয় �ায়। এই জনহ�াষ্ ীর যিন েরিা�ই উক্ োঙ্ার প্ররম নতন মাহির 
মহযে িাংলাহেহে এহি যপৌছঁায়। এর ফহল কক্সিাজাহরর অদূহর পৃনরি ীর িিহিহয় িড় েরণার ্যী 
ক্াপে �হড় ওহঠ8। এই যরানেঙ্া জনহ�াষ্ ী এমন একো িমহয় এহেহে এহি যপৌছঁায় �েন যেেটি 
তাহের আশ্রয় যেওয়ার জন্য, তাহেরহক প� ্যাপ্ত আিািন ও োিার যেওয়ার জন্য প্রস্তুত নছল না, 
অরিা তাহের যমৌনলক প্রহয়াজন যমোহনার জন্য যেেটিহত প� ্যাপ্ত স্াস্্ যিিা প্রোহনর ব্যিস্া ও 
সুহ�া�-সুনিধা নছল না9। �েন িদ্য িংঘটিত িনেংিতার োর ীনরক ও মাননিক আঘাত িহঙ্ ননহয় 
যরানেঙ্া েরণার ্যীরা য্াহতর মত িীমানা যপনরহয় িাংলাহেহে প্রহিে করনছল, তেন িাংলাহেে 
িরকার ও আন্তজ্যানতক িংস্ািমূে, জরুনর মাননিক িোয়তা কম ্যসূনি ননহয় এন�হয় আিার যিষ্টা 
করনছল। 

নফনজন েয়ান্স ফর নেউম্ান রাইেি (নপএইিআর), অন্যান্য যিিরকানর িংস্া, �ণমাযেম, এিং 
ইউএন দ্ারা ২০১৭ িাল যরহক পনরিানলত নিনিন্ন �হিষণার মাযেহম, মায়ানমার িরকাহরর ‘ননমূ ্যল 
অনি�ান’10- এর অংে নেহিহি, যরানেঙ্াহের িহঙ্ য�ৌন ননপ ীড়নিে গুরুতর মানিানধকার 
লঙ্ঘহনর তথ্ পাওয়া �ায়। নপএইিআর ও এর িেহ�া� ী প্রনতষ্াহনর দ্ারা পনরিানলত একটি 
জনরহপ ৬০৪ জন যরানেঙ্া গ্রাম-প্রধাহনর যিন েরিা�, �ারা িংখ্ায় অহনক যিন ে, ননহজহের 
গ্রাহম িংঘটিত িনেংিতা, িাধারণ জন�হণর ওপর নন� ্যাতন এিং েস্যহক্ষত নিনষ্ট করা, িানড়ঘর 
ও মিনজে ধ্ংি করার করা উহলেে কহর।11 জনরহপ অংেগ্রেণকার ীহের যিন েরিা�ই োর ীনরক 
প্রোহরর করা উহলেে কহর, অহধ ্যহকরও যিন ে অংেগ্রেণকার ী মানুষহক গুনল কহর েত্া করার করা 
জানান, এিং প্রায় এক িত্র ্যাংে ননহজহের গ্রাহম ধষ ্যণ িা য�ৌন েয়রাননর করা উহলেে কহর12। 

মায়ানমার যিনািানেন ী কর্্যক িংঘটিত এক নৃেংি 
অনি�ান যরহক ২০১৭ িাহলর অহ্াির মাহি িাংলাহেহে 
পানলহয় আিা যরানেঙ্া।
ছনি: ন্রিঙ্ার/অ্ানাডলু এহজনন্স/য�টি ইহমহজি
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�হিষণা যরহক প্রাপ্ত তহথ্র মাযেহম জানা �ায়, এই ধরহনর য�ৌন েয়রানন নছল িাধারণ যরানেঙ্া 
জনহ�াষ্ ীহক িীত-িন্ত্রস্ত কহর, িয় যেনেহয় ও োনস্ত নেহয় ননহজহের যেে যরহক যজারপূি ্যক 
উৎোত করার উহদেহযে, ে্ােমাডও-এর পনরিানলত সুনিনন্তত পনরকপিনা13। এই আক্মণ নছল 
আগ্রািী, নননি ্যিার ও সুপনরকনপিত এিং তা �ণোহর িংঘেন করা েয়; ইউএন ফ্া্ ফাইনণ্ডং 
নমেহনর যেওয়া তথ্ অনু�ায় ী এই আক্মহণ- ‘মানিতা নিহরাধ ী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ ও �ণেত্া 
আইহনর অধীহন উহলেনেত �ণেত্ার উহদেহযে আক্মহণর ঘেনা’14 িংঘটিত েহয়হছ। নিনিন্ন 
ধরহনর িনেংিতার মহযে15 ধষ ্যণ, �ণধষ ্যণ, য�ৌন োিত্ব, িলপূি ্যক নগ্নতা প্রেে ্যন, য�ৌনাঙ্ 
কত ্যন ও য�ৌনাহঙ্ অন্যান্য ধরহনর ননপ ীড়ন, য�ৌন েয়রানন, হুমনক এিং ধষ ্যহণর যিষ্টা ও য�ৌন 
েয়রাননর যিষ্টা করা যরহক শুরু কহর নন� ্যাতহনর ন েকার ব্যনক্হক েত্া করার ঘেনা- ইউএন-
এর অনুিন্ধানকার ী েল, মানিানধকার ও মাননিক িোয়তামূলক নিনিন্ন প্রনতষ্ান, এিং 
িাংিানেকহের প্রাপ্ত তহথ্ উহলেে করা েহয়হছ। ২০১৭ িাহলর আ�স্ট মাহি শুরু েওয়া এই 
‘ননমূ ্যল অনি�ান‘-এর অধীহন গ্রামাঞ্চহল ব্যাপক আকাহর আক্মণ করার উহদেহে মায়ানমাহরর 
ননরাপতিা িানেন ী নার ী ও যমহয়ন েশুহের ধষ ্যণ ও য�ৌন েয়রানন কহর; একানধক ধষ ্যহকর দ্ারা 
�ণধষ ্যহণর িা েলিদ্ধ ধষ ্যহণর ঘেনার িহুল উহলেে পাওয়া �ায়, িাি ্যাইিাররা জানান, সিন্যরা 
তাহের েলিদ্ধিাহি একনরেত কহর ধষ ্যণ িা �ণধষ ্যণ কহর16। ধারণা করা েয়, ধষ ্যহণর ন েকার 
অহনক নার ীহকই ধষ ্যহকরা এতো ননপ ীড়ন কহর য� তাহের মৃত্্ ঘহে অরিা তাহের মৃতপ্রায় 
অিস্ায় যফহল যরহে �ায়17। যরানেঙ্া পুরুষ ও যছহলহের িহঙ্ও য�ৌন ননপ ীড়হনর ঘেনার উহলেে 
পাওয়া �ায়। এই ধরহনর ননপ ীড়হনর ঘেনা প্রায়ই নার ী ও যমহয়ন েশুহের িহঙ্ ঘো ননপ ীড়হনর 
িহঙ্ একই িমহয় ঘহে, য�োহন পুরুষ ও যছহলহের যজারপূি ্যক পনরিার িা িম্প্রোহয়র যকাহনা 
িেহস্যর িহঙ্ ঘো ননপ ীড়ন প্রত্ক্ষ করহত িাযে করা েয়। পুরুষহের িহঙ্ িহুলিাহি ঘো য�ৌন 
েয়রাননর ঘেনার মহযে য�ৌনাহঙ্ ননপ ীড়ন ও পায়ঠুপহর ধষ ্যহণর ঘেনাও উহলেে করা েয়18। 

মায়ানমাহর অিস্ানকাহল িনেংিতার ন েকার যরানেঙ্া জনহ�াষ্ ীর অনিজ্তা িপেহক ্য জানার 
জন্য নপএইিআর ও অন্যান্য প্রনতষ্ান পনরিানলত নিস্তানরত �হিষণা ও নলনপিদ্ধকরহণর 
যিন েরিা� অংহেই যরানেঙ্া িাি ্যাইিারহের এহকক জহনর স্ীয় অনিজ্তার নিিরণ িংগ্রহের 
প্রনত যজার যেওয়া েয়। তহি, যকাহনা �হিষণাহতই উক্ িনেংিতার ন েকার এই েরণার ্যীহের 
িহঙ্ িরািনর করা িহলহছন িা িনেংিতার কারহণ প্রাপ্ত োর ীনরক ও মাননিক আঘাত িানরহয় 
সুস্ কহর যতালার জন্য তাহের প্রহয়াজনীয় নিনকৎিা যিিা প্রোন কহরহছন- এমন স্াস্্কম ্যীহের 
প� ্যহিক্ষণ ও মতামতহক সুষ্ঠুিাহি ত্হল ধরা েয়নন। মায়ানমার যরহক পানলহয় আিা যরানেঙ্া 
েরণার ্যীহের িহঙ্ ঘননষ্িাহি কাজ করার অনিজ্তা এিং তাহের স্াস্্হিিার প্রহয়াজন িপেহক ্য 
ব্যাপক ধারণা- স্াস্্কম ্যীহের এমন এক অনন্য অিস্ান ও সুহ�া� কহর নেহয়হছ �ার কারহণ তারা 
এই িাি ্যাইিার জনহ�াষ্ ী িামনগ্রকিাহি কী ধরহনর আঘাত যপহয়হছ ও িনেংিতার ন েকার 
েহয়হছ যি নিষহয় করা িলহত এিং এই েরণার ্যীহের প্রহয়াজনীয় িাি ্যক্ষনণক স্াস্্হিিা িপেহক ্য 
িঠিক ধারণা প্রোহন িক্ষম। তাহের মতামতহকও এই �হিষণাপহরে নলনপিদ্ধ করা েহয়হছ।

িনেংিতার কারহণ প্রাপ্ত োর ীনরক ও মাননিক আঘাহতর প্রনত এহককজন িাি ্যাইিাহরর 
প্রনতনক্য়া এহকক রকম ও স্কীয়, এিং যকউ ননহজর অনিজ্তার করা িণ ্যনা করহত িাইহিন নক 
না তা নিনিন্ন নিষহয়র দ্ারা ননণ ্যানয়ত েয়। স্াস্্কম ্যীরা িাধারণত সুেীল িমাহজর নিবেস্ত িেস্য, 
তাহেরহক যিিা প্রোনকার ী যপোজীনি নেহিহি নিহিিনা করা েয়, আর িাি ্যাইিাররা িাধারণত 
তাহের কাহছই ননহজহের আঘাত ও অনিজ্তার খুটঁিনাটি নিষয় আহলািনা করহত আগ্রেী 
েন। এই কারহণ িাি ্যাইিারহের অনিজ্তা ত্হল ধরার জন্য, স্াস্্কম ্যীহেরহক নিকপি নেহিহি 
নিহিিনা করা �ায়। স্াস্্কম ্যীহের িাক্ষাৎকার গ্রেহণর মাযেহম, যরা� ীর য�াপনতা নননচিত কহর 
ও িাি ্যাইিারহের মাননিক কষ্ট িানড়হয় যতালার িম্ভািনাহক িম্পূণ ্যরূহপ এনড়হয়, তাহের ও 
প্রত্ক্ষেে ্যীহের অনিজ্তার করা সুষ্ঠুিাহি ত্হল ধরা িম্ভি। 

২০১৭ িাহলর আ�স্ট মাহির অপিনেন পহরই নপএইিআর �রা�র পদ্ধনত অিলম্বন কহর, 
িাংলাহেহে আিা যরানেঙ্া েরণার ্যীহের তৎকালীন োর ীনরক ও মাননিক আঘাত ও পনরনস্নত 
িপেহক ্য জানহত এিং প্রাপ্ত তথ্ নলনপিদ্ধ করহত শুরু কহর। এই পদ্ধনতহত পনরিানলত �হিষণার 
কাহজ মূলত য�ৌন ননপ ীড়হনর ওপর নিহেষিাহি যজার যেওয়া েয়। আর এই নলনপিদ্ধ করার 
কাহজ ২০১৭ িাহলর আ�স্ট মাি যরহক শুরু কহর ২০২০ িাহলর আ�স্ট মাি প� ্যন্ত িাংলাহেহে 
যরানেঙ্া েরণার ্যীহের স্াস্্হিিা প্রোনকার ী স্াস্্কম ্যীহের িাক্ষাৎকার গ্রেণ করা েয়। যিই িহঙ্ 
যরানেঙ্া িাি ্যাইিারহের যিিা প্রোন, যরা� ীহের িঠিক �ািাই-িাছাই, এিং মানিানধকার লঙ্ঘহনর 
ঘেনা নলনপিদ্ধ করার যক্ষহরে অনুকূল ও প্রনতকূল নিষয় িপেহক ্যও আমরা জানহত যিষ্টা কনর। 
এই �হিষণার দুই ধরহনর উহদে্যে নছল: প্ররমত, স্াস্্কম ্যীহের যরহক প্রাপ্ত নত্ন তহথ্র মাযেহম 
২০১৭ িাহল যরানেঙ্াহের ওপর আক্মহণ িংঘটিত য�ৌন ননপ ীড়হনর অনিহ�াহ�র িত্তা �ািাই 
করা, এিং নদ্তীয়ত, যরানেঙ্া িাি ্যাইিারহের োর ীনরক ও মাননিক স্াহস্্র জন্য প্রহয়াজনীয় 
নিষয়গুহলাহক ও যিই িমস্ত প্রহয়াজন যমোহনার জন্য য� িকল যিিা প্রোহনর ব্যিস্া রহয়হছ তা 
�রার ্যিাহি ত্হল ধরা। 

পেভূনম
ক্মে:

 ‘ তাহের অহনহকই এহকিাহর িািহলেেীন েহয় 
পহর। তাহের মহযে যকাহনা আহি� কাজ করনছহলা 
না। তাহেরহক যকাহনা প্রশ্ন নজহজ্ি করা েহল তার 
উতির নেহত পারহতা না। তারা িিিময় কােঁহতা। 
... তারা িহল... অিংখ্ মৃত্ ,্ যিই িাহর ধষ ্যণ ও 
অন্যান্য ি ীনতকর নিষয়ও নছল। ‘
২০১৭ িাল যরহক যরানেঙ্া েরণার ্যীহের িাহর কম ্যরত একজন নলিননক্াল িাইহকালনজস্ট
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পদ্ধনত

নফনজন েয়ান্স ফর নেউম্ান রাইেি (নপএইিআর), ২০১৭ িাহলর আ�স্ট মাি যরহক শুরু কহর 
২০২০ িাহলর আ�স্ট মাি প� ্যন্ত িাংলাহেহে অিস্ানকার ী যরানেঙ্া েরণার ্যীহের িরািনর 
স্াস্্ যিিা প্রোন কহরহছ, নিনিন্ন ধরহনর মাননিক িংস্ায় কম ্যরত এমন ২৬ জন স্াস্্কম ্যীর 
প্রহত্হকর একক আধাকাঠাহমা�ত িাক্ষাৎকার (Semi-structured interview) গ্রেণ 
কহর। য�ৌন ও নলঙ্নিনতিক নন� ্যাতহনর ঘেনা নলনপিদ্ধ করা এিং পনরনস্নত অনু�ায় ী ব্যিস্া 
গ্রেহণ অনিজ্ আহমনরকান ও িাংলাহেন ে িমাজ নিজ্ান ী ও নিনকৎিকরা এই �হিষণা েহল 
কাজ কহরহছন। ২০১৯ িাহলর নহিম্বর ও ২০২০ িাহলর আ�স্ট মাহি- যমাে দুই ধাহপ তথ্ িংগ্রে 
করা েয়। �হিষণাটি ‘জজ্যোউন ইউননিানি ্যটি’ যরহক প্রানতষ্াননক মূল্ায়ণ যিাহড ্যর অনুহমােন 
লাি কহর এিং ‘নপএইিআর এনরক্স নরনিউ যিাড ্য’ যরহক ছাড়পরে লাি কহর।

�হিষণার জন্য ননি ্যান িত জনহ�াষ্ ী�হিষণার জন্য ননি ্যান িত জনহ�াষ্ ী
িাংলাহেহে যরানেঙ্া েরণার ্যীহের যিিা প্রোনকার ী স্াস্্কম ্যীহের িাক্ষাৎকার গ্রেহণর মাযেহম, 
েরণার ্যীহের য�ৌন ননপ ীড়ন ও অন্যান্য িনেংিতার ন েকার েওয়ার অনিজ্তা িপেহক ্য জানার 
উহদেহযে এই �হিষণার পনরকপিনা করা েয়। যরা� ীহের স্াস্্ নিষয়ক মূল্ায়ণ এিং যিিা 
প্রোহনর যক্ষহরে স্াস্্কম ্যীরা য� িকল অনিজ্তার িম্ঠুে ীন েহয়হছ, তার উপর নিনতি কহরই 
তারা এহকক জন যরা� ীর করা ত্হল ধরহত পাহর। িংন লেষ্ট িময়কাহল স্াস্্কম ্যীরা য� িকল 
যরা� ীহের যিিা প্রোন কহরহছন যিই িংখ্ার উপর নিনতি কহর তারা, য�ৌন ননপ ীড়ন এিং এর 
োর ীনরক ও মাননিক প্রিাহি পনরলনক্ষত প্রধান ধরন ও প্রিণতা িপেহক ্যও জানাহত পাহরন। 
য�হেত্ যরা� ীরা নিনকিহকর কাহছ অনতমারোয় য�াপনীয় িা ব্যনক্�ত নিষয় িপেহক ্যও করা িহল 
রাহকন, কাহজই স্াস্্কম ্যীহের কাহছ যি িকল তথ্ পাওয়া িম্ভি �া অন্যহের কাহছ পাওয়া িম্ভি 
নয়। য�হেত্ আমরা আহ� যরহকই জানন য� যরানেঙ্াহের য�ৌন ননপ ীড়হনর ঘেনার িংখ্াহক 
অহনক কম মারোয় প্রকাে করা েহয়হছ , সুতরাং অন্যান্য কারহণ িাি ্যাইিারহের যিিা প্রোনকার ী 
স্াস্্কম ্যীহের িহঙ্ করা িলার মাযেহম য� িকল য�ৌন ননপ ীড়হনর ব্যাপাহর সুষ্ঠুিাহি অনিহ�া� 
করা েয়নন, যিগুহলা িপেহক ্যও তথ্ িংগ্রে করা িম্ভি েয়। এই �হিষণা কাহজর জন্য ‘স্াস্্কম ্যী’ 
েব্দটিহক িামনগ্রকিাহি উপস্াপন করহত- নিনকৎিক, নাি ্য, ধারে ী, কনমউননটি স্াস্্ যিিা কম ্যী, 
মাননিক স্াস্্ ও মহনানিজ্ান নিষয়ক িোয়তা প্রোনকার ী কম ্যী, যকি ম্াহনজার, এিং স্াস্ -্
যস্ছোহিিীহের ননহে ্যে করা েহয়হছ। ২০১৭ িাহলর আ�স্ট মাহির পর যরহক য� যকাহনা িমহয় 
িাংলাহেহে িিিািরত যরানেঙ্াহের জন্য কাজ কহরহছন এমন স্াস্্কম ্যীহেরই এই �হিষণার 
কহজ ননি ্যািন করা েহয়হছ। �নেও ২০১৭ িাহলর আ�স্ট মাি যরহক ২০১৮ িাহলর প্ররমনেহক 
েরণার ্যী ক্াহপে কম ্যরত স্াস্্কম ্যীরই এই িনেংিতার িিহিহয় তাৎক্ষনণক ও গুরুত্বপূণ ্য প্রিাহির 
করা ত্হল ধরহত পারার করা, তহি ২০১৮ িাহলর পহর যরানেঙ্া িাি ্যাইিারহের িহঙ্ কাজ 
কহরহছন এমন স্াস্্ কম ্যীরাও মায়ানমাহর এই িাি ্যাইিারহের ননপ ীড়হনর অনিজ্তার করা 
জানাহত পাহরন। যিইিহঙ্ তারা এ িকল ননপ ীড়ন ও িনেংিতার ে ীঘ ্যকাল ীন োর ীনরক ও 
মাননিক প্রিাি িপেহক ্যও তথ্ প্রোহন িক্ষম। 

এই �হিষণাটি এমনিাহি পনরকনপিত নছল য�ন িাি ্যাইিারহের িহঙ্ িরািনর করা না িহলও 
যরানেঙ্া েরণার ্যীহের য�ৌন ননপ ীড়হনর অনিজ্তা িপেহক ্য তথ্ িংগ্রে করা �ায়। িাি ্যাইিারহের 
য�ন এমন যকাহনা িাক্ষাৎকাহর অংেগ্রেণ করহত না েয়, �াহত তাহের যিই অনিজ্তার 
স্মৃনতিারণ করহত ন�হয় পুনরায় যিই আঘাহতর িম্ঠুে ীন েহত েয় এিং নপএইিআর য�ন একই 
যরানেঙ্া িাি ্যাইিাহরর অনিজ্তার করা িারিার ত্হল না ধহর যিো নননচিত করার জন্যই 
নপএইিআর এই নিহেষ পদ্ধনত অিলম্বন কহরহছ। িংগৃেীত এ িকল অনিজ্তার িণ ্যনা যরহক 
যকাহনা একজন িাি ্যাইিারহক সুনননে ্যষ্টিাহি েনাক্ করার মত যকাহনা তথ্ই এহক্ষহরে িংগ্রে 
করা েয়নন। 

স্যাপেনলং পদ্ধনতস্যাপেনলং পদ্ধনত
এই �হিষণা কাহজর জন্য, ‘যিইন যরফাহরল স্যাপেনলং’ পদ্ধনতর (একজন উতিরোতা যরহক 
অন্য এক িা একানধক উতিরোতার িপেহক ্য জানহত পারা) মাযেহম উতিরোতাহের ননি ্যািন করা 
েহয়হছ। স্যাপেনলং ও িাক্ষাৎকার গ্রেহণর কাজ দুটি ধাহপ িপেন্ন করা েয়। প্ররম ধাহপ যুক্রাহষ্ট্র 
অিস্ানকার ী �হিষক েল, িাংলাহেহের কক্সিাজাহরর য� িকল স্াহন যরানেঙ্া েরণার ্যী ক্াপে 
রহয়হছ যিোহন নিনিন্ন কাহজ ননহয়ানজত ব্যনক্ ও প্রনতষ্ানিমূেহক ননি ্যািন কহরন। নদ্তীয় 
ধাহপ িাংলাহেন ে �হিষক েহলর িেস্যরা যরানেঙ্া েরণার ্যীহের িহঙ্ তৎকালীন িমহয় কাজ 
করনছহলন এমন িম্ভাব্য উতিরোতাহের ননি ্যািন কহরন। উিয় ধাহপই স্যাপেহলর সিনিরে্ ও 
�হিষণার লহক্ষ্র িহঙ্ িংগৃেীত উপাহতির কা� ্যকানরতা নননচিত করার উহদেহযে �হিষণার 
উপস্াপহনর জন্য ননধ ্যানরত মানেণ্ড এিং িম্ভাব্য ফলাফল ব্যিোর কহর, ননি ্যানিত উতিরোতার 
তাৎপ� ্যপূণ ্য সিন েষ্ট্ নিনহ্নত করা েহয়হছ20। িংগৃেীত তহথ্র সিনিরে্ এিং নিনিন্ন নরম ও 
প্াোন ্য নিনহ্নত করহত �হরষ্ট পনরমাণ উপাতি িংগ্রে নননচিত করার উহদেহযে21, গুণ�ত �হিষণায় 
প্রহয়া�কৃত িাধারণ পদ্ধনত অনু�ায় ী, ‘যডো স্যাচুহরেন’ িা ‘উপাতি িপেপৃক্তা’- অর ্যাৎ য� নননে ্যষ্ট 
প� ্যাহয়র পহর প্রাপ্ত তথ্ যরহক আর নত্ন যকাহনা তথ্ লাি করা িা নরম সতনর করা িম্ভি েয় 
না- যিটি প্রহয়া� করা েহয়হছ। 

উপাতি িংগ্রহের উপকরণউপাতি িংগ্রহের উপকরণ
এই �হিষণা কাহজর জন্য প্রহয়াজনীয় উপাতি িংগ্রহের উপকরহণর মহযে নছল িাক্ষাৎকার গ্রেহণর 
জন্য প্রহয়াজনীয় একটি আধাকাঠাহমা�ত িাক্ষাৎকার (Semi-structured interview)  
�াইড এিং স্াস্্ কম ্যীহের ন েক্ষা, কম ্যজ ীিন ও যরানেঙ্াহের িহঙ্ কাহজর অনিজ্তা িপেহক ্য 
তথ্ নলনপিদ্ধ করার জন্য একটি িংনক্ষপ্ত ‘যডহমাগ্রানফক’ িা ‘জনতান্বিক’ ফম ্য। িাক্ষাৎকার 
গ্রেহণর উক্ �াইহড আেটি গুরুত্বপূণ ্য নিষহয়র উহলেে নছল, যিগুহলা েহলা: ১) উতিরোতার 
কম ্যজ ীিহনর ইনতবৃতি ও যরানেঙ্াহের িহঙ্ কাজ করার িংন লেষ্ট নিিরণ; ২) যরানেঙ্া যরা� ীহের 
যিিা প্রোহনর িাধারণ অনিজ্তা; ৩) োর ীনরক ননপ ীড়হনর কারহণ আেত যরানেঙ্া যরা� ীহক 
যিিা প্রোহনর জন্য প্রহয়াজনীয় জ্ান ও অনিজ্তা; ৪) য�ৌন ও নলঙ্নিনতিক ননপ ীড়হনর কারহণ 
আেত যরানেঙ্া যরা� ীহক যিিা প্রোহনর জন্য প্রহয়াজনীয় জ্ান ও অনিজ্তা; ৫) যরানেঙ্া 
যরা� ীহের মাননিক স্াস্্ িপেহক ্য জ্ান ও অনিজ্তা; ৬) য�ৌন ও নলঙ্নিনতিক ননপ ীড়হনর করা 
প্রকাে করার ব্যাপাহর যরানেঙ্াহের মহযে প্রিনলত কলহঙ্কর িয় ও অন্যান্য িংন লেষ্ট নিষয়; ৭) 
যরানেঙ্া েরণার ্যীহের পািার নিষয়ক ধারণা; এিং ৮) মাননিক নিপ� ্যয় ও এ  িংন লেষ্ট স্াস্্হিিা 
প্রোহনর যক্ষহরে প্রনতকূল নিষয়িমূে। �নেও পুহরা �হিষণা কাজ িলাকাহল িাক্ষাৎকার �াইহড 
উহলেনেত নিষয়িমূে একই নছল, নকন্তু উপাতি িংগ্রে ও নিহলেষণ করহত ন�হয় প্রাপ্ত নত্ন নত্ন 
নরম-যক এই �হিষণার আওতাভুক্ রাোর উহদেহযে প্রশ্নপরে ও �হিষণা প্রনক্য়া প্রহয়াজন 
অনু�ায় ী পনরিত ্যন করা েহয়হছ। 
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উপাতি িংগ্রে ও ব্যিস্াপনাউপাতি িংগ্রে ও ব্যিস্াপনা
একটি ব্যতীত িকল িাক্ষাৎকার জুম, স্াইপ ও যোয়ােিঅ্াপ-এ গ্রেণ করা েয়। প্রনতটি 
িাক্ষাৎকাহরর ব্যানপ্ত নছল প্রায় ৫০ নমননে। যুক্রাহষ্ট্র অিস্ানকার ী দুইজন নিনকৎিক ও 
একজন িমাজ নিজ্ান ী ইংহরনজ-যত িাক্ষাৎকার গ্রেণ কহরন, এিং পরিত ্যীহত একেল অনিজ্ 
ও যপোোর প্রনতনলনপকারক (Rev) দ্ারা প্রাপ্ত উপাতি ট্ান্সক্াইি করা েয় অর ্যাৎ যরকড ্যকৃত 
উপাহতির প্রনতনলনপ সতনর করা েয়। িাংলাহেহে অিস্ানকার ী একজন িমাজ নিজ্ান ী িাংলা-যত 
িাক্ষাৎকার গ্রেণ কহরন, এিং তারপহর প্ররহম অনিজ্ প্রনতনলনপকারক দ্ারা িাংলায় যরকড ্যকৃত 
উপাহতির প্রনতনলনপ সতনর করা েয় ও তারপহর অনিজ্ অনুিােক দ্ারা তা ইংহরনজহত অনুিাে 
করা েয়। িাংলা ও ইংহরনজ উিয় িাষায় েক্ষ একজন িাক্ষাৎকার গ্রেণকার ী উক্ অনুিাহের 
কাজ িঠিকিাহি িপেন্ন েহয়হছ নক না তা �ািাই কহরন। অনূনেত িাক্ষাৎকারিমূে একটি 
যকায়ানলহেটিি যডো ম্াহনজহমটি যপ্রাগ্রাম- (Dedoose)-এ আপহলাড করা েয়22। অনূনেত 
উপাতি িংন লেষ্ট �হিষক েহলর িেস্যরা �ািাই কহরন এিং যকানডং এর একটি নডকেনানর িা 
অনিধান সতনর করা েয়। �হিষণার উহদে্যে (য�মন: য�ৌন ননপ ীড়ন, মাননিক স্াস্ )্ ও িম্ভাব্য 
অন্যান্য িমস্যা (য�মন: যরা� ী-যিিাোনকার ীর িপেক্য) উিয়ই এই যকানডং পদ্ধনতর অন্তভু্যক্ 
নছল। 

প্ররম প� ্যাহয়র যকানডং এর কাজ িপেন্ন েহল নকছু অনূনেত িাক্ষাৎকাহরর নমুনা ননহয় যকাডাররা, 
‘যকায়ানলহেটিি ইটিারহকাডার নরলায়্ানিনলটি অ্াহিিহমটি‘ অর ্যাৎ যকাহডর উপহ�ান�তা 
�ািাই করার জন্য একটি পরীক্ষা কহরন, �ার মাযেহম এো নননচিত েওয়া �ায় য� উক্ যকাড 
ননি ্যরহ�াগ্যিাহি ব্যিোর করা �াহি। 

উপাতি নিহলেষণউপাতি নিহলেষণ
যুনক্িঙ্ত নরম ও প্াোন ্য সতনর করহত এিং এই প্রকহপির �হিষণার উহদেহযে িহঙ্ িঙ্নতপূণ ্য ও 
প্রাপ্ত উপাতিহক কা� ্যকর ী প্রমানণত কহর এমন িামঞ্জস্যপূণ ্য তথ্হক উপস্াপন করার জন্য অনূন্ত 
িাক্ষাৎকাহরর নকছু নিহেষিাহি উদ্ধৃত অংহের যকাড করা উপাতি �হিষক েল �ািাই কহরন। 

উপাতি নিহলেষহণর ধাপগুহলা েহলা: ১) প্রনতটি যকাহডর জন্য ননধ ্যানরত উদ্ধৃত অংেহক একনরেত 
কহর প্রহয়াজনীয় িংখ্ক ননর সতনর করা; ২) একানধক যকাডার রাকার কারহণ একই ননরর 
পুণরাবৃনতি যরাহধ অপ্রহয়াজনীয় ননর মুহছ যফলা; ৩) নিনিন্ন নরম নিনহ্নত কহর প্রনতটি যকাড-এর 
জন্য আলাো আলাো যেনিল িা িারণ ী সতনর করা; ৪) একটির িহঙ্ অপরটির িপেক্য যির 
করার জন্য পুহরা যকাড-এর নিনিন্ন নরম-এর মহযে ক্ি-যরফাহরনন্সং করা; ৫) প্রনতটি নরম-এর 
জন্য অর ্যহিাধক উোেরণ নিনহ্নত করা; এিং ৬) এ িকল ননরহত উহলেনেত উপাতি যরহক, 
�হিষণার উহদেহযেহক উপস্াপন করার জন্য িারমম ্য সতনর করা। অন্যান্য �হিষণায় প্রাপ্ত উপাতি 
ও যরানেঙ্াহের িহঙ্ িংঘটিত য�ৌন ও নলঙ্নিনতিক নন� ্যাতন ননহয় প্রকান েত অন্যান্য রিনা এিং 
প্রাপ্ত তহথ্র নিনকৎিানিনতিক, আইন�ত ও িামানজক প্রিাহির পনরহপ্রনক্ষহত, উপাতি নিহলেষহণর 
এ িকল িারমম ্য সতনর করা েহয়হছ। য�ৌন ননপ ীড়ন ও এ িংন লেষ্ট োর ীনরক ও মাননিক আঘাত 
এিং যি িকল আঘাহতর যমাকানিলা করার মত প্রহয়াজনীয় িপেে িা িামহথ্্যর প্রাপ্তার িহঙ্ 
িপেনক ্যত নিহেষ উহদেযেিমূেহক উপস্াপন কহর- শুধুমারে এমন উপাতিই এই নরহপাহে ্য উহলেে 
করা েহয়হছ। 

ি ীমািদ্ধতাি ীমািদ্ধতা
গুণ�ত �হিষণার যক্ষহরে উপাহতির ব্যাখ্া ও নিহলেষণ, স্ািানিকিাহিই �হিষহকর ননজস্ ব্যাখ্ার 
ধরহনর পনরহপ্রনক্ষহত েহয় রাহক, অর ্যাৎ এই ধরহনর নিহলেষণ �হিষহকর ননজস্ নিন্তািািনায় 
পক্ষপাতগ্রস্ েহয় রাহক। এই �হিষক েহলর িেস্যরা িংন লেষ্ট নিন্ন নিন্ন নিষহয়র িহঙ্ জনড়ত 
এিং তারা নিন্ন নিন্ন িাংস্কৃনতক মাননিকতািপেন্ন। এই িকল �হিষহকরা, �হিষণার ফলাফহলর 
িম্ভাব্য উহলেনেত ধরহনর পক্ষপাতীত্বহক দূর করার জন্য িংঘিদ্ধিাহি কাজ কহরহছন। আহ�ই 
িলা েহয়হছ, এই িম্ভাব্য িমস্যার িমাধাহনর উহদেহযে, �হিষণার উপাতি নিহলেষহণর িময়কাহল 
ব্যিহৃত যকাহডর িামঞ্জস্যতা �ািাই করার জন্য একটি গুণ�ত অনুেীলন করা েয়। 

যরা� ীহের ইনতবৃতি ও ননহজহের অনিজ্তার করা িণ ্যনা করার জন্য উতিরোতাহের ২০১৭ 
িাহল ঘহে �াওয়া অনিজ্তার করা স্মরণ কহর িলহত িলা েয়, কাহজই উপস্ানপত উপাহতি 
স্মৃনতেনক্জননত ত্রুটি রাকার িম্ভািনা রহয়হছ। তহি অংেগ্রেণকার ী উতিরোতাহের কাহছ 
ঘেনার নিিরণ নলনেত আকাহর নছল, িা কক্সিাজাহর তাহের কাোহনা িমহয়র উপর নিনতি 
কহর যলো জান ্যাল িা ব্ল� নছল; য�হেত্ িাক্ষাৎকার গ্রেহণর পূহি ্য তাহেরহক �হিষণার মূল নরম 
িপেহক ্য িংহক্ষহপ জানাহনা েয়, কাহজই উক্ নলনেত উৎিগুনল তারা িাক্ষাৎকার প্রোহনর পূহি ্য 
পহড় যনওয়ার সুহ�া� পান। কহয়কজন উতিরোতা ২০১৮ িাল িা তার পর যরহক যরানেঙ্াহের 
স্াস্্ যিিা প্রোন শুরু কহরন, সুতরাং মায়ানমাহর রাকা অিস্ায় যরা� ীরা ক ী ধরহনর আঘাত 
যপহয়নছহলন যি িপেহক ্য তাহের পহক্ষ িরািনর নকছু িলা িম্ভি নছল না। নকন্তু িংনেিতার 
ন েকার যরা� ীহের ওপহর োর ীনরক ও মাননিক উিয় ধরহনর কী রকম ে ীঘ ্যকাল ীন প্রিাি 
পহড়নছল- এই ব্যাপাহর তারা করা িহলন। 

এই �হিষণার জন্য ননি ্যানিত উতিরোতারা সিনিরে্পূণ ্য যিৌ�নলক ও িাংস্কৃনতক জনহ�াষ্ ীর িেস্য 
েহলও, যরানেঙ্া জনহ�াষ্ ীর যকাহনা িেস্যহকই উতিরোতা নেহিহি ননি ্যািন করা েয়নন। সুতরাং 
প্রাপ্ত তহথ্ যকাহনা নননে ্যষ্ট িংস্কৃনতর প্রিাি পনরলনক্ষত েহল যিো অিযেই িংন লেষ্ট পনরনস্নতর 
যক্ষহরেই যকিল নিহিি্ েহি। এ িকল িাক্ষাৎকাহর িাি ্যাইিারহের য� িি ব্যনক্�ত অনিজ্তার 
করা ত্হল ধরা েহয়হছ, যিগুহলা িিই একানধক িাংস্কৃনতক ও িাষা�ত পনরেীলহনর মযে নেহয় 
িনণ ্যত েয়, এিং প্রায় িকল যক্ষহরেই যি িি কহরাপকরন একজন অনুিােহকর িাোযে ননহয়ই 
িংঘটিত েয়। এ িকল িীমািদ্ধতার পহরও, নিনিন্ন উতিরোতার কাছ যরহক িামনগ্রকিাহি 
িংগৃেীত িকল তহথ্, যরানেঙ্াহের অনিজ্তা িপেনক ্যত নিষহয় অহনক যিন ে নমল পাওয়া �ায়। 
িকল গুণ�ত �হিষণার মহতাই আমাহের এই �হিষণায় ননি ্যানিত স্যাপেল ত্লনামূলকিাহি 
যছাে, �নেও তা অপনরকনপিত নছল না। কাহজই �ত নতন িছর �ািৎ কক্সিাজাহর কম ্যরত অহনক 
স্াস্্কম ্যীর এিং মাননিক কাহজ জনড়ত প্রনতষ্ানিমূহের অনিজ্তা িপেহক ্য উপস্ানপত এই 
উপাতি িামনগ্রকিাহি প্রহয়াহ�র যক্ষহরে িীমািদ্ধতা রহয়হছ। 

পদ্ধনত
ক্মে:



উতিরোতার যডহমাগ্রানফক নিিরণ

উতিরোতার নলঙ্

উতিরোতার জাত ীয়তা

যরানেঙ্া েরণার ্যীহের িহঙ্ কাজ করার িময়কাহল 
উতিরোতার পেনি

উতিরোতার িয়ি

যরানেঙ্া েরণার ্যীহের িহঙ্ কাজ 

য� িাহল উতিরোতা িাংলাহেহে যরানেঙ্া েরণার ্যীহের িহঙ্ 
কাজ কহরনছহলন*
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নার ী
পুরুষ

িাংলাহেে
যুক্রাষ্ট্র
যুক্রাষ্ট্র/কানাডা
যুক্রাষ্ট্র/অহ্রিনলয়া
অহ্রিনলয়া
মালহয়ন েয়া
যুক্রাজ্
জাপান

নিনকৎিক
যকি ম্াহনজার
নাি ্য
নাি ্য প্র্ান ্েনার
নলিননক্াল  
িাইহকালনজস্ট
ধারেী নাি ্য
প্ারাহমনডক
অন্যান্য

২৫-৩৪ িছর
৩৫-৪৪ িছর
৪৫-৫৪ িছর
৫৫ িছহরর যিন ে িয়স্

এননজও
িহুপানক্ষক (মান ল্ল্াোরাল) 
প্রনতষ্ান (য�মন: ইউএন, 
ডনব্লইএইিও)

২০১৭
২০১৮
২০১৯
২০২০

* নননে ্যষ্ট িাহল য� িংখ্ক 
উতিরোতা যরানেঙ্া 
েরণার ্যীহের িহঙ্ কাজ 
কহরনছহলন িহল জানা �ায়। 

২০

১১

১২

৪
১১১
২

২ ৩

৯

১১১১১১

১১

২৫

১৪

২১

৪
১০

১

১০

২
৩

৬
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নফনজন েয়ান্স ফর নেউম্ান রাইটি (নপএইিআর)- এর �হিষণা স্যাপেহলর অন্তভু্যক্ িকল 
স্াস্্কম ্যী- যরানেঙ্া নার ী, যমহয়, পুরুষ, যছহল, যজণ্ডার ফ্লুইড ও ট্ান্সহজণ্ডার জনহ�াষ্ ীর িহঙ্ 
মায়ানমাহরর যিনািানেন ী কর্্যক িংঘটিত য�ৌন ও নলঙ্নিনতিক নন� ্যাতহনর ঘেনা ও প্াোহন ্যর 
প্রমাণ- ননহজরা যেহেহছন িা তাহেরহক িলা েহয়হছ িহল িিাই একইিাহি জাননহয়হছন। 
নপএইিআর-যক িাক্ষাৎকার প্রোনকার ী িকল স্াস্্কম ্যীই যরানেঙ্াহের িহঙ্ ঘো এ িকল 
কম ্যকাহণ্ডর নকছু না নকছু োর ীনরক ও মাননিক প্রিাি লক্ষ্ কহরহছন। স্াস্্কম ্যীরা লক্ষ্ কহরন, 
িাংলাহেহের মাননিক স্াস্্ যিিা ব্যিস্াপনার যক্ষহরে অিকাঠাহমা�ত, য�া�াহ�া� ব্যিস্া, 
িংস্কৃনত ও অন্যান্য প্রহয়াজনীয় িপেহের অপ� ্যাপ্ততার কারহণ, তারা উক্ ননপ ীড়হনর এই 
িি ্যরেব্যাপ ী এিং গুরুতর োর ীনরক ও মাননিক প্রিাহির জন্য প্রহয়াজনীয় ব্যিস্া গ্রেণ করার 
িক্ষমতা নছল না।  

নপএইিআর-এর �হিষণায় প্রাপ্ত তথ্িমূেহক দুইটি উপ-নিিাহ� িাজাহনা েহয়হছ য�োহন, প্ররমত 
িংঘটিত িনেংিতার প্াোহন ্যর উপর নিনতি কহর যরানেঙ্া িাি ্যাইিারহের য�ৌন ননপ ীড়হনর 
ন েকার েওয়ার অনিজ্তার করা, এিং নদ্তীয়ত, িাংলাহেহের মাননিক ব্যিস্াপনার িহঙ্ 
যরানেঙ্া িাি ্যাইিারহের অনিজ্তার করা, স্াস্্কম ্যীহের ননহজহের প� ্যহিক্ষহণর নিনতিহত ত্হল 
ধরা েহয়হছ। 

প্রাপ্ত তথ্

িাি ্যাইিারহের ধারািানেকিাহি স্াস্্হিিা প্রোন 
কম ্যীরা যরানেঙ্াহের িহঙ্ ঘহে �াওয়া য�ৌন ননপ ীড়হনর 
নিনিন্ন প্াে ্যাহনর করা ত্হল ধহরন; এিি প্াোহন ্যর 
মহযে রহয়হছ �ণধ ্যষণ এিং একই িমহয় য�ৌন ননপ ীড়ন 
ও পনরিাহরর িেস্যহের োর ীনরক প্রোর করা, গুনল 
করা ও েত্া করা।

উপহর: ডা. মননরা যোহিন, িাংলাহেহে যরানেঙ্া িাি ্যাইিারহের যিিাোতা একজন 
স্াস্্কম ্যী
ছনি: িালাউনদেন আেহমে, নফনজন েয়ান্স ফর নেউম্ান রাইেস্-এর জন্য
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িাি ্যাইিারহের অনিজ্তা
যরানেঙ্াহের মায়ানমাহর িংঘটিত য�ৌন ও নলঙ্নিনতিক (যরানেঙ্াহের মায়ানমাহর িংঘটিত য�ৌন ও নলঙ্নিনতিক (SGBVSGBV) িনেংিতার ন েকার ) িনেংিতার ন েকার 
েওয়ার অনিজ্তা েওয়ার অনিজ্তা 
নফনজন েয়ান্স ফর নেউম্ান রাইটি (নপএইিআর)-যক িাক্ষাৎকার প্রোনকার ী িকল স্াস্্কম ্যী 
িাি ্যজন ীনিাহি- মায়ানমাহরর যিনািানেন ী, ইউননফম ্য পনরনেত পুরুষ, অরিা পুনলে কর্্যক 
যরানেঙ্া নার ী ও যমহয়হের িহঙ্ িি ্যরে ঘহে �াওয়া য�ৌন ননপ ীড়হনর ঘেনার করা জাননহয়হছন।

নপএইিআর-যক যেওয়া িাক্ষাৎকাহর অহনক স্াস্্কম ্যী জাননহয়হছন, যরানেঙ্া নার ী ও যমহয়রা, 
এিনজনিনি-এর িহঙ্ িরািনর িপেপৃক্ নয় এমন িাধারণ নিনকৎিা যিিা য�মন মাননিক স্াস্্ 
পর ীক্ষা, িাধারণ স্তীহরা� িংক্ান্ত যিিা, �ি ্যকাল ীন স্াস্্হিিা, অরিা প্রারনমক যিিা নলিননহক 
অস্পষ্ট োর ীনরক িমস্যা িংক্ান্ত যিিা গ্রেহণর িমহয়, ননহজহের িহঙ্ ঘহে �াওয়া য�ৌন 
ননপ ীড়হনর করা প্রকাে কহরন। 

িাি ্যাইিারহের ধারািানেকিাহি যিিা প্রোনকার ী স্াস্্কম ্যীরা যরানেঙ্াহের িহঙ্ ঘহে �াওয়া 
য�ৌন ননপ ীড়হনর নিনিন্ন প্াে ্যাহনর করা ত্হল ধহরন; উক্ প্াোহন ্যর মহযে রহয়হছ �ণধ ্যষণ এিং 
একই িমহয় য�ৌন ননপ ীড়ন ও পনরিাহরর িেস্যহের োর ীনরক প্রোর করা, গুনল করা ও েত্া 
করা। 

‘ যিন েরিা� ঘেনাই একই রকম। পনরিাহরর িেস্যহের, িাি ্যাইিারহের িামহনই 
েত্া ও ধষ ্যণ করা েয় এিং তারা য�াপ�াহড়র আড়াহল লুনকহয় ি ীমানা যপনরহয় 
পানলহয় আহি।’

 ২০১৭ িাহল কুত্পালং েরণার ্যী ক্াহপে কম ্যরত একজন ধারে ী নাি ্য

‘ তারা এরকম নকছু উোেরণ নেহয়নছল য�োহন, যিনািানেন ী গ্রাহম এহি প্ররমত 
তাহের প্রোর করহত যিষ্টা করহতা, এিং �নে যিোহন যকাহনা নার ী রাকহতা... 
তােহল তারা তাহক ধষ ্যণ ও পহর েত্া করহতা।’

 ২০১৮ িাহল কক্সিাজাহর কম ্যরত একজন নলিননক্াল িাইহকালনজস্ট

স্াস্্কম ্যীরা নপএইিআরহক জানান, তাহের যরা� ীরা িহলনছহলন, যিই িনেংি আক্মহণর িমহয় 
নার ী ও পুরুষহের আলাো কহর িনরহয় যনওয়া েয় এিং নার ীহের যরহক আলাো করার পহর 
পুরুষহেরহক েত্া করা েয়। পুরুষহেরহক েত্া করার ঘেনা প্রত্ক্ষ করহত য� িকল নার ীহের 
িাযে করা েয়, পহর তাহেরহক ধষ ্যণ করা েয়; তাহের মহযে অহনহকই এই িনেংি আক্মহণর পহর 
মায়ানমার যছহড় িাংলাহেহে পানলহয় আিার করা জানান। এই প্াোহন ্যর একটি ঘেনার িণ ্যনা 
নেহয় একজন স্াস্্কম ্যী িহলন:

‘ যিন েরিা� নার ীই আমাহক একই ধরহনর ঘেনার করা িহলহছ। �েন তারা 
মায়ানমাহর নছল... পুনলে িা যিনািানেন ী িা ঐ রকম যেেহত ইউননফম ্য পনরনেত 
একেল যলাক তাহের ঘহর ঢুহক... তাহেরহক পনরিাহরর িেস্যহের িামহনই ধষ ্যণ 
করা েয়। এরপহর তারা িকল পুরুষহের ননহয় �ায়... তাহেরহক মাহর ও েত্া কহর 
এিং তারা িকল পুরুষহের আগুহনর কুণ্ডনলহত যফহল যেয়, আর িকল নার ীহের 
অন্য একটি ফাকঁা িানড়হত ননহয় ন�হয় তাহের যপাোক খুহল যফলহত িাযে কহর, এর 
ফহল তারা যি িমহয় নিিস্ত েহয় পহড়। ইউননফহম ্যর মত যেেহত যপাোক পনরনেত 
যলাকগুনল প্রনতনেন ঐ িানড়হত এহি ঐ নার ীহের ততক্ষণ প� ্যন্ত ধষ ্যণ করহতা �তক্ষণ 
না তারা অজ্ান েহয় য�হতা। জ্ান যফরার পহর তারা যেেহত পায় য� ঐ িানড়র 
িারনেহক আগুন জ্বলহছ, তাই তারা পানলহয় িাংলাহেহের ি ীমাহন্ত নেীর নেহক �ায়, 
আর এরপহর তারা নে ী পানড় নেহয়... িাংলাহেহে আহি। ’

 ২০১৭ িাহল কুত্পালং েরণার ্যী ক্াহপে কম ্যরত একজন ধারে ী নাি ্য

আরও একজন স্াস্্কম ্যী তাহের যরা� ীহের কাছ যরহক প্রায় একই িণ ্যনা শুহনহছন য�, পুরুষহের 
আলাো কহর ননহয় ন�হয় েত্া করা েহয়হছ এিং নার ীহেরহক ধষ ্যণ করা েহয়হছ।

‘ মায়ানমাহরর যিনািানেন ী যকাহনা গ্রাহম য�াকার িহঙ্ িহঙ্ই যিোনকার নার ী 
ও পুরুষহের এহক অপহরর যরহক আলাো কহর যফলহতা এিং প্রায় িহঙ্ িহঙ্ই 
পনরিাহরর িেস্যহের িামহনই পুরুষহের েত্া কহর তাহের �ণকির নেহতা, আর 
তারপহর যিন েরিা� যক্ষহরেই নার ীহের ধষ ্যণ করা েহতা এিং এরপহর... তাহেরহক েয় 
অন্য যকাহনা স্াহন িা... গ্রাহমর িাইহর যির কহর যেওয়া েহতা। ’

 ২০১৮ িাহল কুত্পালং েরণার ্যী ক্াহপের প্রারনমক স্াস্্হিিা নলিননক-এ কম ্যরত 
একজন নাি ্য

 ‘ যিিাোনকার ীরা শুধু িানহ্যক লক্ষহণর নেহকই 
গুরুত্ব নেনছেল, আর আমার মহন েহয়হছ তারা 
েতনিহ্ল েহয় পহর... আর নলিননহকর করা ধরহল, 
মাননিক স্াস্্ যিিা যেওয়ার জন্য আমাহের না 
নছল িময়, না নছল প্রহয়াজন ীয় যলাকিল‘
২০১৮ িাহল কুত্পালং ক্াহপের একটি প্রাইমানর যেলর নলিননহক কম ্যরত একজন নাি ্য
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প্রাপ্ত তথ্
ক্মে:

নার ীহেরহক ঘহর আিদ্ধ যরহে িারংিার ধষ ্যণ করার ঘেনার করা যরা� ীহের যরহক জানহত পাহর 
িহল একানধক স্াস্্কম ্যী নপএইিআর-যক জানান:

‘ তাহক, এিং আমার মহন েয়, আরও ১৪ জন নার ীহক একটি িানড়হত তালািদ্ধ কহর 
রাো েয় এিং... তাহের িকলহকই �ণধষ ্যণ করা েয়। ’

 ২০১৭ িাহল একটি আউেহপহেটি নলিননহক কম ্যরত একজন নাি ্য প্র্ান ্েনার

এই ধরহনর য�ৌন ও নলঙ্নিনতিক ননপ ীড়ন কারা কহরহছ তা জানহত িাওয়া েহল, যিন েরিা� 
স্াস্্কম ্যী নপএইিআর-যক জানান, তাহের যরা� ীরা িহলহছন, ঐ িনেংিতাকার ীরা নছল 
মায়ানমাহরর যিনািেস্য, ইউননফম ্য পনরনেত পুরুষ িা পুনলে।

‘ তাহক মায়ানমাহরর একজন যিনািেস্য ধষ ্যণ কহর। ’
 ২০১৭ িাহলর নডহিম্বর মাহি কুত্পালং ক্াহপের একটি জরুরী যিিাোন কহক্ষ 

কম ্যরত একজন নিনকৎিক

‘ ওরা নমনলোনরর যলাক নছল... �ারা ঐ যেহের যিনািানেন ীর িহঙ্ জনড়ত। ’
 ২০১৮ িাল যরহক িালুোনল েরণার ্যী ক্াহপে কম ্যরত একজন িাইহকাহিাযোল 

িাহপাে ্য অনফিার ও যকি ম্াহনজার

‘ িাি ্যাইিাররা িহল �ারা ঐ িনেংিতা ঘটিহয়নছল, তারা নছল একেল যিনা িেস্য। ’ 
 ২০১৭ িাল যরহক যরানেঙ্াহের ননহয় কম ্যরত একজন নলিননক্াল িাইহকালনজস্ট

িনেংিতাকার ীরা েলিদ্ধিাহি কাজ করনছহলা এিং তারা অত্ন্ত সুনিনন্তত ও পনরকনপিতিাহি 
�ণধষ ্যণ করনছহলা।

‘ তার িয়ি ৪২ যরহক ৪৫ িছহরর মহযে েহি। ঘেনা একই রকম নছল, রাহত েঠাৎ 
কহরই তাহের িানড়হত ২৫ জন যিনািেস্য আক্মণ কহর। আক্মহণর িহঙ্ িহঙ্ই 
িানড়র পুরুহষরা রান্নাঘহরর েরজা নেহয় পানলহয় নে ীর কাহছর পাোহড় িহল �ায়। 
পুরুহষরা পানলহয় �াওয়ার পহর মনেলাটি িানড়হত একা নছল... তার যছহল মুরন�র 
োমাহর লুনকহয় নছল। যিজন্য (তার যছহল লুনকহয় রাকা অিস্ায় �ণধষ ্যহণর আওয়াজ 
শুনহত পাওয়ার কারহণ) যি এেনও লনজ্তহিাধ কহর এিং মহর য�হত িায়। এই 
মনেলাও নতনজন যিনািেস্য দ্ারা �ণধষ ্যহণর ন েকার েয়। তার োর ীনরক অিস্া 
এতই োরাপ নছল য� তা িাষায় প্রকাে করার মত নয়। তার জরায়ঠু িাংঘানতকিাহি 
ক্ষনতগ্রস্ েয়। কয়নেন পরপরই জরায়ঠু যরহক প্রচুর রক্পাত েহতা। আর যি িীষণ 
কষ্ট যপহতা। ’

 ২০১৭ িাল যরহক কক্সিাজার-এ কম ্যরত একজন প্ারাহমনডক ও িাইহকাহিাযোল 
িাহপাে ্য অনফিার

এই �হিষণার িাক্ষাৎকাহর অংেগ্রেণকার ী অহনক স্াস্্কম ্যীই একানধক পুরুহষর দ্ারা ধষ ্যহণর 
ঘেনার ব্যাপাহর জানহত পাহর িহল জানান। ১২ নক ১৩ িছর িয়িী এক নকহোর ী যমহয়র 
অনিজ্তার করা িণ ্যনা কহর একজন স্াস্্কম ্যী জানান:

‘ তাহের এলাকার আরও অহনক মানুহষর িহঙ্ তারা ছয় জন িানড় যরহক পানলহয় �ায়। 
নকছু মনেলা আলাো েহয় পহর... একটি পনরত্ক্ িানড় যেহে... তারা যিই িানড়হত 
আশ্রয় যনয়। তার (নকহোর ী যমহয়টির) মা, িড় যিান ও োলািে যমাে পািঁজন মনেলা 
ঐ িানড়হত আশ্রয় যনয়। তারপহর িার যরহক পািঁজন যিনািেস্য ঐ িানড়হত োমলা 
কহর। যলাকগুনল তাহের যিাে, োত ও পা যেঁহধ যফহল। এই িাধঁার কাজ যেষ েহল 
তাহের �ণধষ ্যণ করা েয়। �ণধষ ্যণ করার পহর, যলাকগুনল এই মনেলাহের পুনড়হয় 
যফলার নিদ্ধান্ত যনয়। তাহের যিাে িাধঁা নছল... একজহনর োহতর িহঙ্ আহরকজহনর 
োত িাধঁা নছল। নকন্তু এই নকহোর ী যমহয়টি কীিাহি ননহজর োহতর িাধঁন খুলহত 
িমর ্য েয়, তা একমারে আলোেই জাহনন। োহতর িাধঁন খুহল যমহয়টি যেেহত পায় 
য� যলাকগুনল একটু দূর যরহক শুকহনা েড় ননহয় আিহছ। ঐ যিনািেস্যরা এই 
মনেলাহের যপাড়াহনার জন্য শুকহনা েড় ননহয় আিনছহলা। যমহয়টি তার মাহয়র িহঙ্ 
িাধঁা নছল, তার মা অহনক আহ�ই অজ্ান েহয় �ায়। তার মা নড়ািড়া করনছহলা না, 
আর যি বু�হতও পারনছহলা না য� তার মা যেঁহি আহছ নক না, তাই যি যিোন যরহক 
পানলহয় পাহের কচুহক্ষহত ন�হয় লুকায়। যি কচুহক্ষহত ঢুহক, তার করা অনু�ায় ী, 
ঢুকহত ঢুকহতই যি জ্ান োরায়। তার করা শুহন আমার মহন েয়, তাহেরহক অজ্ান 
করার জন্য নকছু যেওয়া েহয়নছহলা... এরপহর, োমাগুনড় নেহয় ঐ যক্ষহত য�াকার 
পহর যমহয়টিহক গুনল করা েয়। তার নপহঠর মাংিহপেী নিনিন্ন জায়�ায় ছহড় �ায়। 
তারপহর ের ীহরর িমস্ত েনক্ নেহয়, অিংখ্ মৃতহেহের ওপর নেহয় যি োমাগুনড় 
নেহয় এন�হয় �ায়; যি িহল য�, ইোরা নেহয় যিোহন অিনস্ত অহনক মৃতহেহের 
করা (অন্যহের) জানায়। আর িহল য�, তার মা-যক ও অন্যহেরহক পুনড়হয় যফলা 
েহয়হছ। তার মা-যক ও অন্যহেরহক পুনড়হয় যফলা েহয়হছ। তাহের িকলহকই... যি 
এো ঘেহত যেহেহছ। তার পরহন যকাহনা কাপড় নছল না। যি িহল, তাহের কাহরারই 
পরহন যকাহনা কাপড় নছল না। মারে এক টুকরা কাপড় পহর রাকা একজন ি্হলাক 
ননহজর লুনঙ্ খুহল তার �াহয় জনড়হয় যেয়। তার িারা ের ীহর রক্ যমহে নছল। ঐ 
অিস্ায় যলাকটি অহনক কষ্ট কহর তাহক ননহজর কাহঁধ ননহয় িলহত রাহক, দুই না 
নতন নেন তার ঠিক মহন যনই... এরপহর তারা িাংলাহেহের ি ীমাহন্ত এহি যপৌছঁায়। ’

 ২০১৭ িাল যরহক কক্সিাজার-এ কম ্যরত একজন প্ারাহমনডক ও িাইহকাহিাযোল 
িাহপাে ্য অনফিার



Physicians for Human Rights phr.org 11

পনরিাহরর িহঙ্ ঘো য�ৌন ননপ ীড়নিে অন্যান্য নন� ্যাতহনর ঘেনা প্রত্ক্ষ করার জন্য তাহের 
িাযে করার করা যরা� ীরা জানান িহল, এই �হিষণার িাক্ষাৎকাহর অংেগ্রেণকার ী অহনক 
স্াস্্কম ্যী জানান:

‘ তাহেরহক হুে কহরই ননহজহের যেে ত্া� করহত িাযে করা েয়, তাহের িানড়ঘহর 
আগুন লান�হয় যেওয়া েয়, তাহের জনমজমায় আগুন লান�হয় যেওয়া েয়, এিং 
ননহজর িাইহক যিাহের িামহন গুনল কহর েত্া করা িা ননহজর যিানহক যিাহের 
িামহন ধষ ্যণ করার মত ঘেনা ঘহেহছ িহলও জানা �ায়। ’ 

 ২০১৮ িাল যরহক পুরুষ ও ট্ান্সহজন্ার যরানেঙ্া িাি ্যাইিারহের িহঙ্ কম ্যরত একজন 
যকা-অনড ্যহনের

য�ৌন ননপ ীড়হনর অনিজ্তার করা প্রকােয�ৌন ননপ ীড়হনর অনিজ্তার করা প্রকাে
স্াস্্কম ্যীহের করা অনু�ায় ী, যরানেঙ্া নার ীরা ধষ ্যণ-পরিত ্যী িমহয় যিিা প্রোনকাহল য�ৌন 
ননপ ীড়হনর অনিজ্তার করা না িহল িরং, অন্যান্য কারহণ য�মন অন্যান্য স্তীহরা� িংক্ান্ত কারহণ 
যিিা ননহত ন�হয় যিই অনিজ্তার করা প্রকাে কহর। 

‘ তার িাো্াি ননঃিরহণর িমস্যা েহয়নছল। তাই তার য�ৌনাঙ্ পর ীক্ষা কহর 
যেেহত পানর নক না, তাহক নজহজ্ি কনর। যিই পর ীক্ষা করহত ন�হয়, শুধুমারে 
তার যপহরননয়াহম নকছু ো� যেহে আনম বু�হত পানর, যি যকাহনা ধরহনর আঘাত 
যপহয়নছল। তাই আনম তাহক যিই নিষহয় নকছু প্রশ্ন নজহজ্ি কনর। তেনই যি কােঁহত 
শুরু কহর এিং মায়ানমাহরর যিনািানেন ী কর্্যক তার ধনষ ্যত েওয়ার অনিজ্তার করা 
িহল। ’

 ২০১৭ িাহল একটি কুত্পালং ক্াহপে একটি আউেহপহেটি নলিননহক কম ্যরত একজন 
নাি ্য প্র্ান ্েনার

স্াস্্কম ্যীরা এ-ও জানান, নিনকৎিা প্রোহনর িমহয় যকিল িরািনর প্রশ্ন করা েহলই যরা� ীরা 
য�ৌন ননপ ীড়হনর করা প্রকাে করহতন।

‘ য�হেত্ আনম আহ� যরহকই জানতাম য� উক্ জনহ�াষ্ ীর মহযে য�ৌন ননপ ীড়হনর 
ঘেনা ঘহেহছ, তাই আনম আহ� যরহকই এই নিষহয় িহিতন নছলাম। আর তারপহর 
আনম নজহজ্ি কনর... মায়ানমার যছহড় আিার িমহয় যিনািেস্য িা অন্য যকাহনা 
ব্যনক্র মাযেহম তার যকাহনা িমস্যা েহয়নছহলা নক না। এরপহর নমননেোহনক 
নদ্ধা কহর যি কােঁহত শুরু কহর এিং িহল য� তাহক ও আমার মহন েয়, আরও ১৪ 
জন মনেলাহক ননহয় ন�হয় একটি িানড়হত তালািদ্ধ কহর রাো েয় এিং তারপহর 
তাহেরহক �ণধষ ্যণ করা েয়। তাহের মহযে কহয়কজন িাি ্যাইি করহত পাহরনন, নকন্তু 
যি যপহরনছহলা। তেন তার িয়ি নছল ৪০ িছর।’

 ২০১৭ িাহল কুত্পালং ক্াহপে একটি আউেহপহেটি নলিননহক কম ্যরত একজন নাি ্য 
প্র্ান ্েনার

যরা� ীরা �ি ্যকাল ীন নিনকৎিা যিিা লাি করার িমহয় তাহের িহঙ্ ঘো য�ৌন ননপ ীড়হনর 
করা জানহত পাহর িহল অহনক স্াস্্কম ্যী জানান। ২০১৭ িাহলর আ�স্ট মাহি ও এরপহর, 
মায়ানমাহরর গ্রাহম িনেংিতা িলাকাহল, �ি ্যধারণকার ী যরা� ীহের িহঙ্ িংন লেষ্ট মািগুহলাহত 
অনধক িংখ্ক অন্তঃি্বিা নার ীরা নিনকৎিা ননহত আহি িহল উতিরোতারা জানান।

‘ তাহের পহক্ষ যকাহনািাহিই এো জানা িম্ভি নছল না য� তারা অন্তঃি্বিা নক না, 
আর তা বু�হত বু�হত ২০ িপ্তাে পার েহয় �ায় এিং এেন তাহের নিনকৎিা ননহত 
নলিননহক আিার প্রহয়াজন নছল। এো নছল নহিম্বর মাহির ঘেনা, আর উক্ োঙ্া 
িংঘটিত েয় আ�স্ট মাহির যেহষর নেহক এিং যিন েরিা� য�ৌন ননপ ীড়হনর ঘেনাই 
আ�স্ট মাহির যেষ যরহক যিহটেম্বর মাহির শুরুর নেহক ঘহে। ’

 ২০১৭ িাহল কুত্পালং ক্াহপে কম ্যরত একজন নাি ্য

একজন স্াস্্কম ্যী, ২০১৮ িাহলর িিহন্ত নিজাতক ন েশুর িংখ্ার বৃনদ্ধ লক্ষ্ কহরন; তার মহত, 
২০১৭ িাহলর আ�স্ট মাহি ঘহে �াওয়া িনেংিতার পূি ্যিত ্যী িমহয়র ঘেনায় ও উক্ িনেংিতার 
িময়কাহল এই অনধক িংখ্ক �ি ্যধারণ েহয়নছল।

‘ এো নছল... ২০১৭ িাহলর আ�স্ট মাহির ঠিক নয় মাি পহরর িময়কাল। তাই িকল 
ধনষ ্যত নার ীহের মাযেহমই নিজাতহকর জহমের িংখ্ায় অহনক যিন ে বৃনদ্ধ যেো যেয়।’

 ২০১৮ িাহল কুত্পালং ক্াহপে কম ্যরত একজন নিনকৎিক

�ি ্যধারহণর োর ও জমেোহর পনরলনক্ষত এই বৃনদ্ধর মারো, অন্যান্য প্রকান েত রিনা এিং অন্যান্য 
প্রনতষ্াহনর �হিষণায় প্রাপ্ত ফলাফহলর িহঙ্ িামঞ্জস্যপূণ ্য নছল23, য�োহন িলা েয়, িাংলাহেহে 
পানলহয় আিা যরানেঙ্া েরণার ্যীহের এই জমেোহরর বৃনদ্ধ পূি ্যিত ্যী যিিলাইন-এর যিহয়ও যিন ে 
নছল24। 

যিে কহয়কজন স্াস্্কম ্যী িহলন, তাহের নলিননহক আিা অহনক ন েশুর জমেই েহয়হছ ধষ ্যহণর 
কারহণ। 

‘ ২০১৮ িাহলর জুলাই মাহি আনম �েন নদ্তীয় িাহরর মত ক্াহপে নফহর �াই... 
ততনেহন ১১ মাি (উক্ িনেংিতার পহর) পার েহয় য�হছ, কাহজই ধষ ্যহণর কারহণ 
�হি ্য আিা অহনক ন েশুরই জমে েহয় ন�হয়নছল। এই নিষহয় যকাহনা করা েহতা না। 
যকউ নকছু িলহতা না এিং এই ন েশুহেরহক (িমাহজ) অন্তভু্যক্ করা েয়... তাহেরহক 
িম্প্রোহয়, পনরিাহর যমহন যনওয়া েয়। অিযেই তাহের মা নছল... নকন্তু কীিাহি 
তাহের আনিি ্যাি ঘহে, এই নিষহয় যকাহনা আহলািনা েহতা না। ’ 

 ২০১৭ ও ২০১৮ িাহল কক্সিাজাহর কম ্যরত একজন ন েশু নিহেষজ্

 ‘ তাহেরহক করা িলাহত, করা িলা শুরু করাহত 
অহনক িময় লাহ�, এিং অিযেই তারা কােঁহতা। এ 
ছাড়া তারা মহর য�হত িা আত্মেত্া করহত িায়, এই 
ধরহনর করা িলহতা।‘
২০১৭ িাহল কুত্পালং ক্াহপে কম ্যরত একজন ধারে ী নাি ্য
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প্রাপ্ত তথ্
ক্মে:

নার ীহের স্াস্্ নিষহয় নিহেষজ্ কহয়কজন স্াস্্কম ্যী, য�ৌন ও প্রজনন স্াস্্ ব্যিস্াপনার 
কাজ করহতন। অহনক নার ী �ি ্যপাত (িলা েয়, িাংলাহেহে আিার আহ� ধষ ্যহণর কারহণ েওয়া 
�ি ্যধারণ) করহত যিহয়নছহলন িহল তারা জানান।

‘ তারা এো (�ি ্যপাত) করহত আগ্রেী নছল। তারা এো করহত যিহয়নছহলা কারণ তাহের 
পনরিাহরর িকহলই জানহতা য� তারা অনিিানেত। তাছাড়া ধষ ্যহণর কারহণ জমে 
যনওয়া একজন ন েশুর মা েওয়ার নিষয়টি যি নকছুহতই যমহন ননহত পারনছহলা না। ’

 ২০১৭ িাল যরহক কক্সিাজাহর কম ্যরত একজন প্ারাহমনডক ও িাইহকাহিাযোল 
িাহপাে ্য অনফিার

একইিহঙ্ অনাকান্ষিত �ি ্যধারহণর ঘেনাহক যমহন যনওয়া, এিং �ি ্যপাহতর নিষহয় িাংলাহেহের 
ধম ্যীয় ও িাংস্কৃনতক ননয়ম ও আইন�ত নিনধননহষহধর পনরহপ্রনক্ষহত, �ি ্যপাত করহত িাওয়া-এই 
পনরনস্নত িাি ্যাইিারহের জন্য কতো কঠিন নছল তা একজন স্াস্্কম ্যী জানান25 ।

‘ ধারে ী এহি আমাহক িলল ‘‘ম্াডাম, একজন যরা� ী এহিহছ... যি �ি ্যপাত করাহত 
িায়, মাহন যি তার �হি ্যর িন্তানটিহক আর রােহত িায় না... যি �ি ্যপাত করাহত 
িায়... আনম কী িলহিা?” আনম ঐ মনেলার িহঙ্ করা িলহত য�হল যি কান্নায় যিহঙ্ 
পহর। তেন আনম তাহক �ত্ন িেকাহর নকছু প্রশ্ন নজহজ্ি কনর, য�মন, ‘‘আপনন যকন 
িাচ্াো নষ্ট করহত িান?‘‘ তারপহর তাহক বু�াহনা েয় য� ইিলাহমর দৃন ষ্টহত িাচ্া 
নষ্ট করা পাপ। এরপহর আমরা যেনে য� এরকমিাহি অহনহকই আহি�প্রিণ েহয় 
পহর, আর দুই-একজন িহল, ‘‘আমার একটি িন্তান আহছ; এো আমার িাচ্া না... 
আর আমার তেন নিহয়ও েয়নন। আনম এই িাচ্াো রােহত িাই না।”’  
২০১৮ িাল যরহক িালুোনল ক্াহপে কম ্যরত একজন নলিননক্াল সুপারিাইজার ও 
যেলর যপাস্ট ম্াহনজার

�ি ্যপাত নিষহয় িাংলাহেহে আইন�ত নিনধননহষধ রাকা িহত্বও মানিক ননয়নমতকরণ একটি 
অনুহমানেত পনরিার পনরকপিনা পদ্ধনত। “িংনক্ষপ্ত িমহয়র জন্য �েন মানিক িন্ধ রাহক যিই 
িমহয় মানিক ননয়নমত করার জন্য” একজন নার ী তার িি ্যহেষ মানিহকর ১২ িপ্তাে প� ্যন্ত 
অনুহমােন পান।26। এই ব্যিস্া, কক্সিাজাহর কম ্যরত নিনিন্ন মাননিক িোয়তা প্রনতষ্ানহক 
যরানেঙ্া িাি ্যাইিারহের জন্য একটি পনরপূণ ্য প্রজনন স্াস্্হিিা প্রোহনর সুহ�া� কহর যেয়27। 
কহয়কজন নলিননন েয়ান নপএইিআর-যক জানান, নকছু মনেলা অননুহমানেত িা প্রিনলত পদ্ধনতহত 
ননহজ ননহজ �ি ্যপাহতর যিষ্টাও কহর। এিমস্ত যিষ্টা ব্যর ্য েহল, তারা নিনকৎিার জন্য নলিননহক 
আহি।

‘ �ি ্যপাহতর যিষ্টা ব্যর ্য েওয়ার পহর তারা এহিনছহলা... যরা� ীহের অিস্া খুি োরাপ 
রাকায় কম ্যিার ীরা আমাহক যডহক আহন। যিই িমহয় আমরা যকাহনািাহিই- 
কীিাহি �ি ্যধারণ ঘহে, িা এর জন্য যক োয় ী- এই ধরহনর আহলািনা করার মহতা 
পনরনস্নতহত নছলাম না। আমরা জানতাম না (কী ঘেনছহলা), নকন্তু আমরা অহনক 
যিন ে িংখ্ক �ি ্যপাহতর ঘেনা যেহেনছলাম... আমরা যিোহন রাকা অিস্ায় ননজ-
যিষ্টায় �ি ্যপাহতর ঘেনা যেহেনছলাম। ’

 ২০১৭ ও ২০১৮ িাহল যরানেঙ্া েরণার ্যীহের িহঙ্ কম ্যরত একজন নিনকৎিক

নার ী নয় এমন যরা� ীহের য�ৌন ননপ ীড়হনর অনিজ্তানার ী নয় এমন যরা� ীহের য�ৌন ননপ ীড়হনর অনিজ্তা
য�ৌন ননপ ীড়হনর ঘেনা মনেলা ও যমহয়হের যক্ষহরেই িীমািদ্ধ নছল না। নার ী নয় এমন যরা� ীহের 
স্াস্্হিিা প্রোহনর করাও স্াস্্কম ্যীরা ত্হল ধহরন- এহের মহযে নছল পুরুষ ও যছহল এিং 
নেজরা ও ট্ান্সহজন্ার ব্যনক্। তারা মায়ানমাহর িংঘটিত য�ৌন ননপ ীড়হনর িাি ্যাইিার, �নেও 
যিন েরিা� যক্ষহরেই তারা ননহজহের অনিজ্তার করা প্রকাে করহত অননচ্ছুক নছল।

‘ এমন অহনক প্রাপ্তিয়স্ ও িাচ্া যছহল আমাহের কাহছ আহি... �ারা োর ীনরক 
নন� ্যাতহনর ন েকার েহয়নছহলা... তাহের মহযে দুই-একজন এমনও নছল �ারা য�ৌন 
ননপ ীড়হনর ন েকার েহয়নছহলা। ’

 ২০১৭ িাল যরহক যরানেঙ্া েরণার ্যীহের িহঙ্ কম ্যরত একজন নলিননক্াল 
িাইহকালনজস্ট

এই ধরহনর অনিজ্তার মহযে িরািনর য�ৌন ননপ ীড়হনর ঘেনার পাোপান ে পনরিাহরর িেস্যহের 
িহঙ্ ঘো ধষ ্যণ িা য�ৌন ননপ ীড়ন প্রত্ক্ষ করহত িাযে করার ঘেনা, এিং য�ৌন দৃন ষ্টিঙ্ী 
(যিকশুঅ্াল ওনরহয়টিেন) িা যজন্ার আইহডন টিটি ননহয় োর ীনরক ও মাননিকিাহি িাপ 
প্রহয়াহ�র ঘেনাও নছল। 

‘ (য�ৌন ননপ ীড়হনর) ন েকার �ারা েহয়নছহলা তাহের মহযে নিনিন্ন নলহঙ্র ব্যনক্ নছল 
(নেজরা, ট্ান্সহজন্ার), তারাও (মায়ানমাহর) এরকম ননপ ীড়হনর ন েকার েয়... তারা 
নিনিন্ন ধরহনর টিনজং-এর ন েকার েয়, তারা নিনিন্ন ধরহনর েয়রাননর ন েকার েয়। 
নকন্তু তারা িিহিহয় যিন ে িয় যপহতা (মায়ানমাহর)... এই কারহণ য�... তাহেরহক 
েত্া করা েহি। ঐ েলগুহলা (িাংলাহেহের যরানেঙ্া “মাস্তান”), এহের (নেজরা 
িম্প্রোয়) যিান-যক ধষ ্যণ করার িা মা-যক ধষ ্যণ করার হুমনক নেহয়... য�ৌন িপেক্য 
করহত িাযে করহতা।’

 ২০১৮ িাল যরহক পুরুষ ও ট্ান্সহজন্ার যরানেঙ্া িাি ্যাইিারহের িহঙ্ কম ্যরত একজন 
যকা-অনড ্যহনের

িাি ্যাইিারহের মাননিক স্াস্্ পনরনস্নতিাি ্যাইিারহের মাননিক স্াস্্ পনরনস্নত
িাি ্যাইিারহের যিিাপ্রোনকার ী স্াস্্কম ্যীহের যেওয়া তথ্ অনু�ায় ী, ধষ ্যহণর ন েকার অহনক 
নার ীর মহযে নিষন্নতা এিং যপাস্ট-ট্ম্াটিক য্রিি নডিঅড ্যার (নপটিএিনড) িা আঘাত-পরিত ্যী 
দুনচিন্তা ও অসুস্তািে অন্যান্য মাননিক স্াস্্ িংক্ান্ত িমস্যার লক্ষণ যেো �ায়। 

‘ আমরা লক্ষ্ কনর য�... তাহের (েরণার ্যীহের) যিন েরিা�ই নপটিএিনড-যত ভু�হছ। 
তাহের মহযে পনরপূণ ্যরূহপ উপি� ্য যেো �ায়। আমরা লক্ষ্ কনর য�... তারা আমাহের 
িহঙ্ করা িলহতও স্ছেদেহিাধ করনছহলা না। আমরা তাহের যেোহোনা করনছলাম, 
নকন্তু তারা আমাহেরহক পুহরাপুনর নিবোি করহত পারনছহলা না... যিই িময় তাহের 
মহযে নকছু লক্ষণ যেো �ায়, য�মন যকাহনা নকছুর প্রনত তাহের প্রনতনক্য়া, দুনচিন্তা, 
তাড়াহুড়া...মাহন তারা খুিই অনস্র নছল এিং যকউ যকউ নিষন্নতায় ভু�নছহলা, আর 
তারা এহকিাহরই করা িলনছহলা না... আর ব্যাপারো এমন নছল য�, তারা এমন 
একো িমস্যায় ভু�নছহলা য� তাহের অহনহকই এহকিাহর িািহলেেীন েহয় পহর। 
তাহের মহযে যকাহনা আহি� কাজ করনছহলা না। তাহেরহক যকাহনা প্রশ্ন নজহজ্ি করা 
েহল তার উতির নেহত পারহতা না। তারা িিিময় কােঁহতা। তাহেরহক য� যকাহনা 
নিষহয়ই যকাহনা প্রশ্ন করা েহল, যিোহন তারা �া �া যেহেনছহলা যিগুহলাই েহতা 
তাহের প্ররম জিাি। তারা যিই কঠিন পনরনস্নতর করা িহল, তাহের কতো পর 
োেঁহত েহয়নছহলা, অিংখ্ মৃত্ ,্ যিই িহঙ্ ধষ ্যণ ও অন্যান্য িীনতকর নিষয়ও নছল। 
তারা খুিই িীতিন্ত্রস্ত নছল, এো তাহের িিার মহযেই নছল।’

 ২০১৭ িাল যরহক যরানেঙ্া েরণার ্যীহের িহঙ্ কম ্যরত একজন নলিননক্াল 
িাইহকালনজস্ট



Physicians for Human Rights phr.org 13

‘ তাহেরহক করা িলাহত, করা িলা শুরু করাহত অহনক িময় লাহ�, এিং ননঃিহদেহে, 
তারা কাহঁে। এ ছাড়া তারা মহর য�হত িা আত্মেত্া করহত িায়, এই ধরহনর করা 
িহল।’

 ২০১৭ িাহল কুত্পালং ক্াহপে কম ্যরত একজন ধারে ী নাি ্য

একনেহক য�মন কহয়কজন স্াস্্কম ্যী লক্ষ্ কহর, যরা� ীরা ননহজহের আঘাত পাওয়ার 
অনিজ্তার করা িলহত পারহছন এিং তারা এই িামথ্্যোহক আরও উৎিানেত কহরন; অন্যনেহক 
যতমনন অন্য কহয়কজন স্াস্্কম ্যী লক্ষ্ কহরন, যরা� ীরা ননহজহের অনুভূনতর করা প্রকাে করহত 
ও অনিজ্তার করা িলহত অননচ্ছুক, এই যরা� ীরা নিনকৎিার যক্ষহরেও অনীো প্রকাে কহরন এিং 
চুপিাপ রাহকন ও যকাহনা রকম নড়ািড়া কহরন না। যরানেঙ্া জনহ�াষ্ ীর মহযে পাওয়া আঘাহতর 
প্রিাি এিং অন্যান্য ননপ ীড়হনর ন েকার মানুষহের মহযে পাওয়া আঘাহতর প্রিাহির মহযে 
স্াস্্কম ্যীরা নমল খুহঁজ পান। 

‘ যরা� ীহের যরহক যোনা যিন েরিা� আঘাহতর �পি নছল এরকম, “আমার িহঙ্ এো 
ঘহেনছহলা”, ব্যাপারো এরকম না য�, “এো আমার ঘা, আর এগুহলা তার ো�”। 
তারা তাহের আঘাহতর �পি ত্হল ধহরনছহলা। আমার যিষ্টা নছল তাহের দ্ারা এই 
�পি �তিার িলাহনা িম্ভি ততিার িলাহনা, কারণ য� িি যরা� ীরা এই ধরহনর 
অনিজ্তার ন েকার েয়, তাহের জন্য আনম মহন কনর, এো যিহর ওঠার একো ধাপ 
নেহিহি কাজ কহর। এমন েহতই পাহর য� একমারে আমাহের কাহছই তারা এই 
�পিগুহলা িলহত পাহর। �েনই আনম সুহ�া� যপতাম, িা আনম �নে যতমন ব্যস্ত না 
রাকতাম, আনম খুি মন নেহয় যিষ্টা করতাম, যরা� ীহক শুধু নজহজ্ি করতাম, �া 
ঘহেনছহলা তা যি িলহত িায় নক না... আনম মহনানিজ্ান ী নই, আনম নলিননক্াল 
িাইনকয়ান ট্স্ট নই, নকন্তু আমার মহন েহতা, অহনক যরা� ীর জন্যই আমাহক 
একজন মহনানিজ্ান ীর মত কাজ করহত েহি, কারণ তাহের অহনহকই এমন 
অস্পষ্ট উপি� ্য ননহয় আিহতা, য�মন... যপেীহত িা যপহে ব্যরা। মাহ� মহযে এগুহলা 
যিাম্াোইহজেন অফ ট্মা িা মাননিক কষ্টহক োর ীনরক উপাহয় প্রকাহের যিষ্টা েহয় 
রাহক। এোও আমরা প্রায়ই লক্ষ্ করতাম।’

 ২০১৮ িাহল কক্সিাজাহর কম ্যরত একজন যস্ছোহিিী নিনকৎিক

একজন নলিনননিয়ান তার যরা� ীর িপেহক ্য িহলন:

‘ আনম লক্ষ্ কনর, যি অন্য-মনস্ নছল। যি আমার নেহক তাকায়নন, করা িহলনন, আর 
শুধুই কােঁনছহলা। আনম নিনিন্ন ধরহনর অস্ািানিক আিরণ লক্ষ্ কনর।’

 ২০১৭ িাল যরহক কক্সিাজাহর কম ্যরত একজন প্ারাহমনডক ও িাইহকাহিাযোল 
িাহপাে ্য অনফিার

মনস্তাতন্বিক িমস্যা খুিই িাধারণ নছল এিং আরও েনতহয় যেহে জানা �ায়, এগুহলা মাননিক 
আঘাহতর কারহণই ঘেনছহলা। 

‘ আমাহের কাহছ আিা নিপুল িংখ্ক যরা� ীর মহযে খুিই অস্পষ্ট োর ীনরক িমস্যা 
নছল। য�মন, “আমার মারা ব্যরা করহছ িা যপহে িা নপহঠ ব্যরা করহছ” । �নে 
তাহের কাহছ জানহত িাওয়া েহতা, কত িময় �ািৎ এই ব্যরা েহছে, তােহল জানহত 
পারতাম, তারা য� িময় যরহক িানড় যছহড়হছ িা য� িময় যরহক ক্াহপে (েরণার ্যী) 
রাকহত শুরু কহরহছন, যিই িময় যরহক ব্যরা করহছ। আমাহের কাহছ এরকম অহনক 
যরা� ী এহিনছহলা �াহের মহযে আমরা যকাহনা রকম োর ীনরক িমস্যা পাইনন, এিং 
মহন েহয়নছহলা, এই ধরহনর িমস্যাহক, মাননিক অিস্া িা দুনচিন্তা প্রকাহের শুধুমারে 
একটি োর ীনরক উপায় নেহিহিই নিহিিনা করহত েহি। আর এই ঘেনা খুিই 
িাধারণ নছল।’

 ২০১৭ িাহলর নডহিম্বহর একটি স্যাহেলাইে যেলথ্ নলিননহক জরুরী অিস্ার জন্য 
ননহয়ানজত একজন নাি ্য

‘ নিনকৎিা নিজ্াহন আমরা এর কারণ খুহঁজ যপহত যিষ্টা কনর, য�মন রক্-ক্ষরণ িা 
অপুন ষ্ট; নকন্তু এহক্ষহরে যিরকম যকাহনা কারণ খুহঁজ পাওয়া �ায়নন। নকন্তু... �নে তার 
দুি ্যল লা�হতা... িা যি যকাহনা নকছুহত মহনাননহিে করহত পারহতা না, তােহল 
আমরা ধহর ননতাম, এো একো মনস্তান্বিক িা িাইহকাহিাম্াটিক িমস্যা এিং 
অিযেই যিো যকাহনা মাননিক িমস্যা নছল, আর নননচিতিাহিই যি যকাহনা ধরহনর 
মাননিক িমস্যায় ভু�নছহলা।’

 ২০১৮ িাল যরহক িালুোনল ক্াহপে কম ্যরত একজন নলিননক্াল সুপারিাইজার ও 
যেলর যপাস্ট ম্াহনজার

ক্মা�ত িলহত রাকা য�ৌন ননপ ীড়নক্মা�ত িলহত রাকা য�ৌন ননপ ীড়ন
অহনক নার ী েরণার ্যীর জন্যই, মায়ানমার-িাংলাহেে িীমাহন্তই য�ৌন ননপ ীড়হনর অনিজ্তা যেষ 
েহয় �ায়নন। েরণার ্যীরা এোনকার ক্াহপে রাকহত শুরু করার পহর, স্াস্্হিিা প্রোনকার ীরা, 
যরানেঙ্া পুরুষহের দ্ারা ইন টিহমে পাে ্যনার িাহয়াহলন্স (আইনপনি) অর ্যাৎ অন্তরঙ্ িঙ্ী 
কর্্যক ননপ ীড়হনর ঘেনার করা শুনহত ও এর প্রমাণ যপহত শুরু কহর। মায়ানমাহর ঘহে �াওয়া 
ননপ ীড়হনর মাননিক আঘাত ও েরণার ্যী ক্াহপে দুনচিন্তাগ্রস্ত েহয় রাকার জন্য এই ঘেনািমূেহক 
োয় ী করা েয়। এই �হিষণার িাক্ষাৎকার প� ্যাহয় অংেগ্রেণকার ী একানধক স্াস্্কম ্যী, প্রনতননয়ত 
আইনপনি জননত আঘাহতর নিহ্ন যেেহত পাওয়ার করা জানান। যরানেঙ্া িাি ্যাইিারহের জীিহন 
ক্মা�ত িলহত রাকা ননপ ীড়ন ও মাননিক আঘাহতর মূহল এ িকল ঘেনাই োয় ী িহল মহন করা 
েয়। 

‘ নিন্ন নিন্ন মানুষ নিনিন্ন উপাহয় মাননিকিাহি আঘাত যপহয় রাহক। আনম িলহিা, 
যিোহন অিস্ানরত প্রনতটি মানুষই ননঃিহদেহে মাননিকিাহি নিপ� ্যস্ত। কাহজই, স্তী-
এর ওপহর স্াম ী কর্্যক যিই আঘাহতর িনেঃপ্রকাহের ঘেনা আমরা নননচিতিাহিই 
যেহেনছ। ’

 ২০১৭ ও ২০১৮ িাহল কক্সিাজাহর কম ্যরত একজন নিনকৎিক

‘ আঘাত করা, ঘুনষ মারা, মারািে ের ীহরর য� যকাহনা অংহে লানর মারা, এমননক 
অন্তঃি্বিা অিস্ায়ও যপহে লানর মারা... আমাহের কাহছ এমন নার ীরা এহিহছ �াহের 
স্াম ী তাহেরহক ফানঁি যেওয়ার যিষ্টা কহরহছ, নিষ োইহয় েত্ার যিষ্টা কহরহছ, 
তাহেরহক আগুহন পুনড়হয়হছ।’

 ২০১৭ িাহল কুত্পালং ক্াহপের একটি আউেহপহেটি নলিননহক কম ্যরত একজন নাি ্য 
প্র্ান ্েনার
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িাংলাহেহের মাননিক ব্যিস্াপনার িহঙ্ 
িাি ্যাইিারহের অনিজ্তা

‘ আপনন য�ো বু�হত পাহরন তা এই য�, একজন ডাক্ার নেহিহি আপনার মহন েহি, 
স্াস্্হিিা প্রোহনর জন্য িকহলই তাৎক্ষনণকিাহি উপনস্ত রাকহি; নকন্তু এই যক্ষহরে 
কম ্যরত মানুষহের, মূলতঃ প্রায় িমহয়ই নকছু না রাকার কারহণ, অিংখ্ নিপর ীতমুেী 
ও যিন ে জরুরী নিষহয়র িম্ঠুে ীন েহত েয় ও যিগুহলার যমাকানিলা করহত েয়।’

 ২০১৭ ও ২০১৮ িাহল যরানেঙ্া েরণার ্যীহের িহঙ্ কম ্যরত একজন নিনকৎিক

২০১৭ িাহলর যেষনেহক ও ২০১৮ িাহলর শুরুর নেহক, িাংলাহেহে যরানেঙ্াহের ক্মা�ত 
আ�মহনর প্রারনমক িমহয়, েরণার ্যীহের জন্য স্াস্্হিিার সুহ�া� খুিই িীনমত নছল। এর 
কারণ, যিই িমহয় যেহের অিকাঠাহমা, এই নিপুল িংখ্ক মানুহষর ব্যিস্াপনার জন্য অপ্রত্ল 
নছল। েরণার ্যীরা কক্সিাজাহর আিহত শুরু করহল িাংলাহেে িরকার- নরনফউনজ নরনলফ এণ্ড 
নরপ্ান ট্হয়েন কনমেন, ইউএন োই কনমেন ফর নরনফউনজি (ইউএনএইিনিআর) এিং 
ইটিারন্যােনাল অ� ্যানাইহজেন ফর মাইহগ্রেন- এর মাযেহম উক্ পনরনস্নতর পনরহপ্রনক্ষহত 
প্রহয়াজনীয় ব্যিস্া গ্রেহণর কাজটি িমন্বয় কহর। �নেও িনেষ্কৃত যরানেঙ্া েরণার ্যীরা অহনক 
আহ� যরহকই কক্সিাজাহর রাকহত শুরু কহর, ২০১৭ িাহলর আ�স্ট মাহি শুরু েওয়া ক্মা�ত 
আ�মন যিই জনহ�াষ্ ীহক মারে দুই মাহি িারগুণ িানড়হয় যতাহল। এর ফহল ঐ এলাকার পনরহিে 
ও নিদ্যমান অিকাঠাহমার ওপর অহনক যিন ে িাপ সতনর েয়28। যিই িমহয়, জীিন রক্ষাকার ী 
নিনকৎিা যিিা এিং প্রারনমকিাহি প্রহয়াজনীয় নিষয়িমূে- োিার, পানন, যপাোক, আিািন ও 
পয়ঃননষ্ােহনর ব্যব্স্া করাহক িিহিহয় যিন ে গুরুত্ব যেওয়া েয়। স্াস্্ ব্যিস্াপনা নিিা�হক, 
নডপহরনরয়া ও োম- এর মত যছাযঁ়াহি যরাহ�র মোমার ীর যমাকানিলাও করহত েয়। এর ফহল, 
মায়ানমাহর তাহের গ্রাহম ও িাংলাহেহে আিার ে ীঘ ্য �ারোপহর য�ৌন ননপ ীড়নিে অন্যান্য 
ননপ ীড়হনর ন েকার যরানেঙ্াহের ব্যাপক স্াস্্ যিিার প্রহয়াজনীয়তা তাৎক্ষনণকিাহি যমোহনা 
িম্ভি েয়নন। 

িমস্যা িাড়হত রাকহল নিনিন্ন আন্তজ্যানতক িংস্া ও এননজও েরণার ্যী ক্াহপে যরানেঙ্াহের 
জন্য যেলথ্ যিটিার, যেলথ্ নলিননক �হড় যতাহল এিং িম্প্রোয়নিনতিক যিিা প্রোহনর ব্যিস্া 
কহর; এ িকল প্রনতষ্ান ননজস্ ননয়মকানুন ও ব্যিস্াপনা অনু�ায় ী কাজ করহত রাহক এিং 
এহকক প্রনতষ্ান এহকক নিষয় ননহয় নিহেষিাহি কাজ কহর। প্রায় যক্ষহরেই এ িকল প্রনতষ্াহন, 
ে ীঘ ্যকাল ীন ও স্পিকালীন নিনতিহত কম ্যরত িাংলাহেন ে ও আন্তজ্যানতক যপোোর স্াস্্কম ্যীরা 
একহরে কাজ করহতা, নকছু নকছু যক্ষহরে যস্ছোহিিহকরাও কাজ কহর। 

উতিরোতারা জানান, এই িমস্যার শুরুহত, নিনিন্ন মাননিক িোয়তা িংস্ার মহযে খুি 
িামান্য িমন্বয় নছল। এর ফহল একই ধরহনর যিিা প্রোহনর যক্ষহরে ওিারল্াপ ঘহে, নকছু 
নকছু জনহ�াষ্ ীর (য�মন: অন্তঃি্বিা নার ী) জন্য প্রহয়াজনীয় স্াস্্হিিার অিাি এিং একটি 
অপনরকনপিত যরফাহরল ব্যিস্া সতনর েয়। িমহয়র িহঙ্ িহঙ্, নিনিন্ন প্রনতষ্ান যকাহনা একটি 
িমস্যার যমাকানিলায় লিাস্টার অ্াহপ্রাি-এর মাযেহম িমনন্বত েহয় ব্যিস্া ননহত শুরু কহর, যিিা 
প্রোহনর যক্ষহরে ওিারল্াপ ও অিম্পূণ ্যতা কমাহনার জন্য নিনিন্ন প্রনতষ্ানহক যি্র অনু�ায় ী 
লিাস্টার-এ িা� করা েয়29 । নিনিল িাহি ্যটি অনফি অফ কক্সিাজার নডিন ট্্ ও ওয়ার্্য যেলথ্ 
অ� ্যানাইজহেন-এর মাযেহম যুগ্মিাহি, িাংলাহেে িরকার, স্াস্্ োহত প্রহয়াজনীয় িমন্বয় 
ঘোয়30 । এই ব্যিস্ার মাযেহম, মান ননধ ্যারণ এিং মাহনান্নয়ন ও িাি ্যাইিারহের অনধক পনরমাহণ 
িামানজক িোয়তা প্রোহনর জন্য িোয়ক একটি স্াস্্ অিকাঠাহমা �হড় ওহঠ। 

যরানেঙ্া িাি ্যাইিারহের জন্য একটি িলমান িমস্যা েহলা- িাংলাহেে, যরানেঙ্াহের জন্য েরণার ্যী 
নেহিহি যকাহনা িনে ও আইন�ত স্ট্াোি প্রোহনর ব্যিস্া কহরনন। এই িনে না রাকায়, এর 
মাযেহম য� িকল অনধকার যিা� করা িম্ভি, যরানেঙ্ারা তা করহত পারহিন না এিং তারা িলািহলর 
স্াধ ীনতা পাহিন না ও িরকানর যিিািমূে লাি করহত পারহিন না। এর ফহল তারা, য�ৌন ননপ ীড়হনর 
িাি ্যাইিারহের জন্য প্রহ�াজ্ যমৌনলক আইনী সুরক্ষা ও অন্যান্য যিিা লাি করহত পারহিন না31।

‘ অন্যান্য প্রনতকূলতার মহযে একটি েহলা... যরানেঙ্াহের েরণার ্যী স্ট্াোি না রাকা এিং... 
কেহনা তাহেরহক উচ্তর নিনকৎিা যিিা প্রোহনর জন্য অন্যরে পাঠাহনার প্রহয়াজনেহল, 
একটি ননধ ্যানরত স্ান পার েহয়, তাহেরহক অন্য যকাহনা োিপাতাহল পাঠাহনা আিহলই 
কঠিন নছল। ’

 ২০১৭ ও ২০১৮ িাহল িালুোনলহত একটি ইনহপহেটি নিিাহ� কম ্যরত একজন নিনকৎিক

যিিা প্রোহনর এই অহ�াছাহলা পনরহিে-পনরনস্নতর কারহণ যরানেঙ্া িাি ্যাইিাররা যিিা গ্রেহণ 
প্রনতকূলতার মুহোমুনে েওয়া ছাড়াও, ননহি উহলেনেত নিনিন্ন িাংস্কৃনতক ও ব্যিস্া�ত িমস্যার 
কারহণ, মানিানধকার লঙ্ঘহনর ঘেনার অনিহ�া� করহত িাধার িম্ঠুে ীন েহতন। উপহর উহলেনেত 
িাি ্যাইিারহের অনিজ্তার ঘেনািলী যরহক বু�া �ায়, এ িকল িাধার কারহণ তারা য� ননহজহের 
অনিজ্তার করা প্রকাে করহত পারহতন না তা নয়; নকন্তু, এ িকল প্রনতকূলতার যমাকানিলায় নিহেষ 
ব্যিস্া না রাকায়, তাহের প্রহয়াজন যমোহনার জন্য অপ� ্যাপ্ত একটি নিনকৎিা ব্যিস্ায়, ননহজহের জন্য 
িমাধান খুহঁজ যির করার োনয়ত্বটি তাহের ঘাহড়ই িত ্যায়। 

যলাকলজ্াযলাকলজ্া
িামানজক যলাকলজ্া এিং ননহজর পনরিার ও িম্প্রোহয় গ্রেণহ�াগ্য না েওয়া িা যোষ ী নিহিনিত 
েওয়ার িয়, নকছু িাি ্যাইিারহক ননহজর িহঙ্ েওয়া ধষ ্যণ ও য�ৌন েয়রাননর অনিজ্তার করা প্রকাে 
করহত িাধা যেয়। নিহয় েহি না িা স্াম ী ত্া� করহি- এই িহয় নার ীরা মায়ানমাহর ঘহে �াওয়া য�ৌন 
ও নলঙ্নিনতিক িনেংিতার করা আহলািনা করহত ও প্রকাে করহত অননচ্ছুক নছহলন। 

‘ এক িন্ধ্ায়, ধারে ী, একজন নয় মাহির অন্তঃি্বিাহক আমার কাহছ এহন িহল য� যমহয়টি এর 
আহ� যকাহনারকম �ি ্যকাল ীন পর ীক্ষা-ননর ীক্ষা করায়নন। আনম বু�হত পানরনন এর কারণ 
কী নছল এিং নকছু িময় পহর আমরা... (জানহত পানর) নয় মাি আহ� যি ধনষ ্যত েয় এিং 
তার িমাহজ এো প্রকাে করা িা এোহন নিনকৎিার জন্য আিা লজ্াজনক িহল নিহিি।্ 
তাহক ঘহরর নিতহরই রাো েয়; যি যকাহনারকম �ি ্যকাল ীন নিনকৎিা িা অন্যান্য যিিা 
পায়নন। ’

 ২০১৮ িাহল ‘ক্াপে ১৭‘-এ একটি স্াস্্হিিা পহে কম ্যরত একজন যমনডহকল অনফিার 

‘ ব্যাপারো এমন নছল য�, পনরণাহমর িহয়, তারা ননহজহের মহযেও এই ব্যাপাহর (ধষ ্যণ) করা 
িলহতা না, এিং জানহত িাইহতা না। আর তারা িম্ভিত খুি অিোয়ও যিাধ করহতা। তাই 
এিি শুহন মহন েয়, পনরিাহরর মহযেও তারা, ঐ আক্মহণর িময়কাহল কী ঘহেনছহলা যিই 
নিষহয় করা িলহতা না। ’

 ২০১৭ িাহল কুত্পালং ক্াহপে একটি আউেহপহেটি নলিননহক কম ্যরত একজন নাি ্য 
প্র্ান ্েনার

প্রাপ্ত তথ্
ক্মে:
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উপহর উহলেনেত িাি ্যাইিারহের �পি যরহক যেো �ায়, অহনক যক্ষহরে, তারা য� িকল 
স্াস্্কম ্যীহের নিবোি করহতন, তাহের কাহছ ননহজহের অনিজ্তার করা প্রকাে কহরন । তহি 
য�ৌন ও নলঙ্নিনতিক িনেংিতার কলহঙ্কর নিষয়টি এতই যজারাহলা নছল য�, যকাহনা যকাহনা িময়, 
িাি ্যাইিাহরর পনরিার ও িমাহজর িেস্যহের নিরূপ প্রনতনক্য়ার িহয়, ধষ ্যণজননত �ি ্যধারহণর 
করা প্রকাে করহত তারা ননরাপে যিাধ করহতন না িহল একজন স্াস্্কম ্যী জানান। 

‘ আনম ননহজই িয় যপহয়নছলাম, কারণ তারা আমার নেহক একদৃন ষ্টহত তানকহয় নছল 
এিং আমার এেহনা মহন আহছ... তারা িলনছহলা, এো েয়তাহনর কাজ িা যিরকম 
নকছু িহলই তাহের নিবোি... যমহয়টির িহঙ্ খুি োরাপ নকছু ঘহেহছ... যিো যপহের 
টিউমার নছল নক না তা তারা আমার কাহছ জানহত িায়। �নেও আনম পুহরাপুনর 
নননচিত নছলাম য� যিো �ি ্যধারণ-ই নছল, নকন্তু য�হেত্ আনম যরানেঙ্া িম্প্রোহয়র 
খুি কাহছই একটি তাবঁুহত, যকাহনারকম িাোযে-িেহ�ান�তা ছাড়া একাই রাকতাম, 
তাই যিোহক একটি প্রশ্নহিাধক নিহ্ন িেকাহর, টিউমার িহলই নলহে যেই... আমার 
এেহনা ঐ যকিোর করা মহন আহছ কারণ যিো টিউমার না েহলও, শুধুমারে ননহজর 
ননরাপতিার কারহণ আনম যিো নলহেনছলাম।’  
২০১৮ িাহল ‘ক্াপে ১৭‘-এ একটি স্াস্্হিিা পহে কম ্যরত একজন যমনডহকল 
অনফিার 

য�া�াহ�া� ও িপেক্য �হড় যতালার যক্ষহরে প্রনতকূলতায�া�াহ�া� ও িপেক্য �হড় যতালার যক্ষহরে প্রনতকূলতা
উতিরোতারা জানান, মায়ানমাহর রাকাকাহল ে ীঘ ্যনেন �ািৎ স্াস্্হিিা যরহক িনঞ্চত েওয়া, 
অিহেলা ও ননপ ীড়হনর ন েকার েওয়ার কারহণ যরানেঙ্ারা িাংলাহেহে স্াস্্হিিা গ্রেহণ অনীো 
প্রকাে কহরন এিং স্াস্্কম ্যীহের িহঙ্ যোলাখুনলিাহি করা িলা এই যরা� ীহের জন্য কঠিন নছল 
িহল তাহের মহন েয়32।

‘ তারা মায়ানমাহর কেনই যকাহনা নিনকৎিা প্রোনকার ীর যেো পায়নন। তাহের য�াো 
জীিহন আমরাই নছলাম তাহের যেো প্ররম নলিনননিয়ান... এরকম অিংখ্ ঘেনা 
নছল, য�োহন স্পষ্টতই বু�া �ায় য� এো নছল স্াস্্ যিিা গ্রেহণর প্রনত পুহরাপুনর 
অিহেলা। আনম িলহিা, আমাহের যেো প্রায় িকল যরা� ীর জীিহন, এমননক 
িয়স্হেরও, আমরাই নছলাম িি ্যপ্ররম নলিনননিয়ান। ’

 ২০১৮ িাহল কক্সিাজাহর কম ্যরত একজন যস্ছোহিিী নিনকৎিক

উতিরোতারা, যরানেঙ্াহের ‘য�াপনতা প্রিণ’িহল মহন কহরন। তারা নিনকৎিা যনওয়ার জন্য 
ডাক্ারহক যেোহত যেলথ্ যকয়ার যিটিার-এ এহলও চুপিাপ রাকহতন এিং তাহের িমস্যা িা 
মায়ানমাহর তাহের িহঙ্ কী ঘহেনছহলা যি নিষহয় করা িলহত িাইহতন না।

‘ যকউ যকাহনা ডাক্াহরর কাহছ এহল, স্ািানিকিাহিই ডাক্ারহক তাহের আিার 
কারণো জানাহনার করা, তাহের িমস্যা ননহয় যকাহনা �াল�হপি যমহত ওঠার করা নয়। 
তাই, একান্তই যকউ তাহের পাহে িহি নজহজ্ি না করহল, তারা খুি কমই ননহজহের 
কহষ্টর নিষহয় নিস্তানরতিাহি জানাহতা।’

 ২০১৭ িাহলর নডহিম্বর মাহি কক্সিাজাহর জরুরী কহক্ষর োনয়হত্ব ননহয়ানজত একজন 
নিনকৎিক

মায়ানমাহর রাকাকাহল ‘অমাননিকরণ‘ ও িঞ্চনার অনিজ্তা, এই য�াপনতার প্রিণতা ও প্রকাে করার 
অননছোর কারণ েহত পাহর িহল নকছু উতিরোতা জানান। 

 ‘আমার মহন েহয়নছহলা, তাহের যকউ যকউ মহন কহর, িারাজীিন তাহের িহঙ্ এমন 
ব্যিোর করা েহয়হছ য�ন তারা যকাহনা মানুষই নয়। ’

 ২০১৮ িাহল কক্সিাজাহর কম ্যরত একজন যস্ছোহিিী নিনকৎিক

উতিরোতারা জানান, মন নেহয় তাহের করা যোনা, স্পহে ্যর মাযেহম োন্ত করা, োর ীনরক িাষা, এিং 
�হত্নর িনেঃপ্রকাে- োর ীনরক অসুে িারাহত ও নিবোি অজ্যহন কা� ্যকর ী নছল। 

এোহন মহন রােহত েহি, এই উতিরোতাহের যকউই যরানেঙ্া জনহ�াষ্ ীর িেস্য নন। কাহজই, 
ব্যনক্�ত নিষহয় ‘যোলাখুনলিাহি’ করা িলার ব্যাপাহর এিং িাংস্কৃনতকিাহি প্রিানিত অন্যান্য আিরণ 
িংক্ান্ত প� ্যহিক্ষণ নছল িম্পূণ ্যরূহপ পনরনস্নতর িহঙ্ িপেনক ্যত এিং একজন িনেরা�হতর দৃন ষ্টিঙ্ী 
যরহক পনরলনক্ষত। 

নিনিন্ন নিষহয় নিহেষজ্ এিং নিনিন্ন যেে যরহক আ�ত স্াস্্কম ্যীহের জন্য যরানেঙ্াহের িহঙ্ িপেক্য 
�হড় যতালা নছল একটি িড় প্রনতিন্ধকতা। িরািনর করা িলার সুহ�াহ�র অিাি, একজন অনুিােহকর 
িোয়তা, যরানেঙ্া স্াস্্কম ্যী িা িোয়ক কম ্যিার ীর অনুপনস্নত, এিং িাংস্কৃনতক নিনধননহষধ- িিনকছু 
নমহল যরানেঙ্া যরা� ীহের কম ্যকাণ্ড ও উহদেযে বু�হত পারা যিে কঠিন কহর যতাহল। 

‘ আমার মহন েয়, তাহের িংস্কৃনত এতো নিন্ন িহল, তারা ক ী িািহছ িা িলহছ তা বু�া খুি 
কঠিন নছল। তাহেরহক �া-ই িলা যোক, উতিহর তারা শুধু িলহতা ‘‘হ্যা,ঁ হ্যা,ঁ হ্যা‘ঁ‘- তারা 
যকাহনা প্রশ্ন নজহজ্ি করহতা না। আর আমার মহত এো খুিই োরাপ লক্ষণ, কারণ আনম 
কী িলনছ তার নকছুই তারা বু�হতা না। আর ঠিক িা ভুল �া-ই িলা যোক না যকন, তারা 
যকাহনা কারণ িা ব্যাখ্া িাইহতা না িা এোও িলহতা না য� তারা বু�হত পাহরনন।’

 ২০১৮ িাহলর জানুয়ানর মাহি যরানেঙ্া েরণার ্যীহের িহঙ্ কম ্যরত একজন যস্ছোহিিী 
নিনকৎিক

একজন জরুরী যিিা প্রোনকার ী যিনিকা িাংলাহেহের যরানেং�া ন েনিহরর একটি অস্ায় ী 
নলিননহক যরানেঙ্া নার ী ও ন েশুহের স্াস্্ যিিা প্রোন করহছন। 
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 ‘ আনম িলি য� িিাই। আমরা �াহের যেহেনছলাম, ঐ 
িনেংিতার কারহণ তারা িকহলই কষ্ট পানছেহলা।... 
আমার মহন েয় না আমরা কাউহকই সুস্ অিস্ায় 
যেহেনছলাম।‘
২০১৭ িাহল কক্সিাজাহর কম ্যরত একজন নাি ্য

য�ৌন ননপীড়ন, মাননিক নিপ� ্যয় ও অিহেলা
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িাংলাহেহের েরণার ্যী ক্াহপের জরুরী কহক্ষ একজন তরুণ 
যরানেঙ্া যরা� ীহক যিিা নেহছেন একজন নিনকৎিক।
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কহয়কজন উতিরোতা জানান, যরানেঙ্া অনুিােহকর িাোহযে নিনকৎিা িংক্ান্ত য�া�াহ�াহ�র 
মাযেহম যিিা যেওয়ার কাজ িেজ েহয়নছল, কারণ যিহক্ষহরে িাংস্কৃনতকিাহি উপহ�ান� যিিা 
প্রোহন িক্ষম যকউ নছহলন, এিং নকছু নকছু যক্ষহরে, যরা� ীরা, নিনকৎিহকর যিহয় অনুিােহকর 
িহঙ্ই যিন ে স্ছেদেদ্ যিাধ কহরন। যরানেঙ্া িাি ্যাইিারহের িহঙ্ কঠিন নিষহয়র আহলািনাহক 
েক্ষতার িহঙ্ পনরিালনার কারহণ অনুিােক, পর ীক্ষা কহক্ষর একজন গুরুত্বপূণ ্য িেস্য নছহলন 
িহল কহয়কজন উতিরোতা জানান। 

‘ তার (পুরুষ যরানেঙ্া অনুিােক) িপেহক ্য অত্ন্ত িমৎকার একটি নিষয় এই য�, যি 
নার ী যরা� ীহের িেহজই স্ছেদেদ্ যিাধ করাহত িক্ষম নছল িহল মহন েয়। আমার 
মহত, ননহজ আত্মেত্াপ্রিণ নছল- একরা কাউহক িলার জন্য অহনক যিন ে পনরমাণ 
নিবোহির প্রহয়াজন েয়। যি তাহের িহঙ্ িপেক্য সতনর করহত পারহতা এিং 
তাহেরহক িঠিক িমাধান খুহঁজ যপহত িাোযে করহতা... তারা অহনক করা িলহতা।’

 ২০১৮ িাহল কুত্পালং ক্াহপে কম ্যরত একজন নিনকৎিক

অন্যনেহক, কহয়কজন স্াস্্কম ্যী জানান, অনুিােহকর িাোযে ননহয়, িামানজক যলাকলজ্ার 
পনরহপ্রনক্ষহত, িাি ্যাইিারহেরহক নিনকৎিা প্রোন ও িপেক্য �হড় যতালা আরও যিন ে কঠিন 
েহয় পহড়। তারা যরানেঙ্া িাষায় আরও জানান, নিনকৎিা নিষয়ক নকছু েহব্দর নিেে প্রনতেব্দ 
না রাকাো একো িড় িমস্যা নছল। যিন েরিা� যক্ষহরে তারা অনুিােহকর িাোযে ননহয় স্াস্্ 
িমস্যার খুটঁিনাটি নিষয়গুনল বুহ� ননহতন; নকন্তু িকল অনুিােক যরানেঙ্া িংস্কৃনতর িহঙ্ পনরনিত 
নছহলন না, কারণ তারা ননহজরা যরানেঙ্া িম্প্রোহয়র িেস্য নছহলন না, তারা নছহলন স্ান ীয় 
িাংলাহেন ে।

‘ আমার মহন েয়, আমাহের অনুিােহকরা য� আঞ্চনলক িাষায় করা িলহতা যিো 
িাংলাহেন ে আঞ্চনলক িাষা, আর এই কারহণ পনরনস্নত আরও োরাপ েহয় �ায়... 
যিো আিহল যরানেঙ্া িাষা নয়। কাহজই, যিোহন েয়হতা িাষা�ত িমস্যাও নছল... 
কারণ, মাহ� মহযে তাহের করা িলার োন যরহক আনম বু�হত পারতাম না য�, যকাহনা 
প্রশ্ন নজহজ্ি করার যক্ষহরে িা উতির যেওয়ার যক্ষহরে তারা �হরষ্ট িংহিেনেীল নছল 
নক না।’

 ২০১৮ িাহলর জানুয়ানর মাহি যরানেঙ্া েরণার ্যীহের িহঙ্ কম ্যরত একজন যস্ছোহিিী 
নিনকৎিক

অহনক যক্ষহরেই, অনুিােকহের নিনকৎিা নিজ্াহনর িাষা িংক্ান্ত যকাহনা প্রন েক্ষণ যেওয়া 
েহতা না। উতিরোতারা আরও িহলন, মাহ� মহযে তাহের মহন েহতা য�, অনুিােহকরা যরানেঙ্া 
যরা� ীহের �পি পুহরাপুনর ত্হল না ধহর িংহক্ষহপ িলহতন। িাক্ষাৎকার গ্রেহণর ও নিনকৎিা 
নিষয়ক তথ্ িংগ্রহের যক্ষহরে এই িমস্যা প্রায়ই েহতা। তারা ধারণা কহরন - আক্ষনরক অনুিাহের 
জন্য প্রহয়াজনীয় েক্ষতার অিাি, নিনকৎিা নিজ্াহনর িাষা িপেহক ্য ধারণা িা প্রন েক্ষহণর অিাি, 
ননহজহের জন্য পহরাক্ষ মাননিক আঘাহতর আেঙ্কা- এর কারণ েহত পাহর; অরিা, োিপাতাল/
যেলথ্ যিটিাহরর িকহল অহনক যিন ে ব্যস্ত রাকায় এিং প্রনতটি যরা� ীর জন্য িমহয়র ি ীমািদ্ধতা 
রাকায় এই িংহক্ষপকরহণর প্রহয়াজন যিহড় �ায়। 

প্রাপ্ত তথ্
ক্মে:

যজন্ার িংহিেনে ীলতাযজন্ার িংহিেনে ীলতা
নার ী ও পুরুহষর মহযে য�া�াহ�াহ�র নিষহয় িংহিেনেীলতা এিং োল ীনতার প্রত্াো, 
যিিাোহনর যক্ষহরে আরও একটি িাংস্কৃনতক িাধা েহয় োডঁ়ায়। উহদেযে যরা� ীরা য� যকাহনা 
ধরহনর োর ীনরক পর ীক্ষা-ননর ীক্ষায় িাধা নেহতন এিং নিহেষিাহি পুরুষহেরহক এই কাজ 
িপেন্ন করহত অনুমনত নেহতন না। 

‘ আনম পাচিাহত্র একজন পুরুষ, পাচিাহত্র একজন পুরুষ েহয় মনেলা যরানেঙ্া 
যরা� ীর িহঙ্ করা িলনছ এিং �নে খুিই িাধারণ যকাহনা স্তীহরা� িংক্ান্ত িমস্যাও 
যরহক রাহক, অহনক যরানেঙ্া নার ীই, অপর একজন মনেলা ঘহর রাকা অিস্ায়ও, 
অপনরনিত যকাহনা পুরুষহক নেহয় তার োর ীনরক পর ীক্ষা করার অনুমনত নেহি না, 
িরং তারা যিই িমস্যাোহকই নজইহয় রােহি।’

 ২০১৮ ও ২০১৯ িাহল কুত্পালং ক্াহপে আউেহপহেটিহের যিিা প্রোনকার ী একজন 
নিনকৎিক 

উতিরোতারা জানান, পুরুষ অনুিােক ননহয় কাজ করার যক্ষহরে নিহেষ ব্যিস্া ননহত েহতা য�ন 
মনেলারা তথ্ প্রকাহে স্াছেদে্ যিাধ কহরন। 

‘ �েন আমরা োর ীনরক পর ীক্ষা করতাম, যি (পুরুষ অনুিােক) পে ্যার িাইহর োনঁড়হয় 
যরহক অনুিাে কহর য�হতা।’

 ২০১৮ িাহল কুত্পালং ক্াহপে কম ্যরত একজন নিনকৎিক

োর ীনরক পর ীক্ষা কহক্ষ, যজন্ার ব্যিস্াপনা িাংস্কৃনতকিাহি �রা�র না েহল যরা� ী েয়হতা, 
প্রহয়াজনীয় নিনকৎিা নননচিত করার যক্ষহরে যকাহনা গুরুত্বপূণ ্য তথ্ প্রোন করহতন না িা 
িমস্যার করা িম্পূণ ্যরূহপ ত্হল ধরহতন না। কাহজর িাপ ও প� ্যাপ্ত যলাকিহলর অিাহি, যেলথ্ 
যিটিাহর িাংস্কৃনতকিাহি �রার ্য (য�মন: নার ী যরা� ীহের জন্য একজন নার ী নিনকৎিক িা নার ী 
অনুিােহকর উপনস্নত) ব্যিস্া যনওয়া িম্ভি না েওয়ার করা উতিরোতারা ত্হল ধহরন। এ িকল 
যক্ষহরে, কহয়কজন যিিাোনকার ী মহন কহরন, তারা িাংস্কৃনতকিাহি �রার ্য নিনকৎিা প্রোহন 
িক্ষম নছহলন না। যরা� ী, অনুিােক ও নিনকৎিক একই নলহঙ্র েহল তারা ননহজহের মহযে 
তথ্ আোন-প্রোহন িিহিহয় যিন ে স্াছেদে্ যিাধ করহতন এিং যিহক্ষহরে িঠিক তথ্ পাওয়ার 
িম্ভািনাও অহনক যিন ে নছল। 

‘ দুইজন নার ী নিনকৎিহকর জন্য আমরা িাংলা িাষার দুইজন নার ী অনুিােক ননহয়া� 
নেহয়নছ এিং তারা খুি িালিাহি কাজ করহছন। যরা� ীরা তাহের িহঙ্ খুি িেহজই 
স্াছেদে্ যিাধ কহরন এিং নিবোি কহরন। নকন্তু �নে আনম একজন পুরুষ অনুিােক 
নেহয় কাজ করাই... তােহল প্রায়ই এমনো েহয়হছ য�, তারা আমার কাহছ নফহর 
এহি জাননহয়হছ,  “আমার তেন এই িমস্যাো নছল, নকন্তু আপনার অনুিােক পুরুষ 
েওয়ায় আনম তেন যিো িনলনন।” 

 ২০১৭ িাহল কুত্পালং ক্াহপে আউেহপহেটি নলিননহক কম ্যরত একজন নাি ্য 
প্র্ান ্েনার
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যিিাপ্রোনকার ীহের কাহজর িাপযিিাপ্রোনকার ীহের কাহজর িাপ
িাি ্যাইিারহেরহক যিিা প্রোহনর যক্ষহরে প্রনতিন্ধকতার আহলািনায় একটি নিষয় িারিার 
উহলেে করা েহতা- স্াস্্হিিা প্রোনকার ীহের কাহজর িাপ, অহনক যরফাহরল, যরা� ীহের ে ীঘ ্য 
িময় �ািৎ অহপক্ষা, এিং যরা� ীর প্রহয়াজন প� ্যাহলািনা করার জন্য িমহয়র ি ীমািদ্ধতা। যিিা 
প্রোনকার ীহের কাহজর িাহপর কারহণ, নিহেষ কহর, য�ৌন ননপ ীড়হনর ন েকার িাি ্যাইিারহের, 
মাননিক আঘাত-এর িহঙ্ িঙ্নতপূণ ্য যিিা প্রোন কঠিন েহয় পহড়।

‘ �েন যকউ যফান করহতা, আর আনম ঘটিায় ৩০ যরহক ৬০ িার যরফাহরল িংক্ান্ত 
যফাহনর জিাি নেতাম। আমার পহক্ষ এহকিাহরই িম্ভি নছল না... আমাহের কাহছ 
নিপুল িংখ্ক যরা� ী আিহতা। এো আমাহের জন্য অহনক িড় একো িমস্যা নছল। ’  
২০১৭ ও ২০১৮ িাহল যরানেঙ্া েরণার ্যীহের িহঙ্ কম ্যরত একজন নিনকৎিক

‘ মাহ� মহযে আমাহের কাহছ ৮০, ৯০ জন যরা� ী আহি, একজন মানুষ, একজন 
ডাক্ার, আর একজন ডাক্াহরর পহক্ষ ৮০ জহনর যিন ে যরা� ী যেো খুিই কঠিন 
কাজ। এো আমাহের জন্য অহনক িড় একো িমস্যা। ’

 ২০১৮ িাহলর যফব্রুয়ানর মাি যরহক যরানেঙ্া যরিপন্স-এ কম ্যরত একজন যমনডহকল 
অনফিার

উতিরোতারা জানান, নলিননক যোলার আহ�ই েত েত যরা� ী এহি লাইহন োনঁড়হয় অহপক্ষা 
করহতন। তারা িহলন, এই িংনক্ষপ্ত িমহয়র িাক্ষাহত মাননিক আঘাহতর নিনকৎিা করা িম্ভি 
নছল না। 

‘ তারা লাইহন োডঁ়াহত শুরু করহতা, আনম জানন না, যিার ৩ো িা ৪ ো যরহক। আমরা 
যিোহন য�হল যেেতাম... যিোহন তারা ৩০০ জন রহয়হছ... আমার মহন েয় না য�, 
নিনকৎিার খুি যিন ে ব্যিস্া নছল। যিোহন oo/ooo নিনকৎিার যকাহনা ব্যিস্াই 
নছল না। (প্রনতষ্াহনর নাম য�াপন রাো েহয়হছ) ছাড়া যকাহনা রকম মাননিক স্াস্্ 
যিিার ব্যব্স্া নছল না।’

 ২০১৭ ও ২০১৮ িাহল কক্সিাজাহর কম ্যরত একজন ন েশু নিহেষজ্

য�াপনতা িংক্ান্তয�াপনতা িংক্ান্ত
নলিননহকর িানহ্যক কাঠাহমার কারহণ য�াপনতা নননচিত করা এিং যরা� ীহের িহঙ্ মাননিক 
আঘাত িপেহক ্য �হরষ্ট িময় ননহয় করা িলা কঠিন নছল িহল উতিরোতারা জানান। 

‘ আমাহের নলিননহক িাহঁের মত পাতলা যেয়াল নছল... যিোহন িামনগ্রকিাহি 
য�াপনতা রক্ষার অহনক িীমািদ্ধতা নছল।’

 ২০১৮ িাহল কুত্পালং ক্াহপে একটি প্রাইমানর যেলথ্ নলিননহক কম ্যরত একজন নাি ্য 

উতিরোতারা জানান, য�াপনতা রক্ষার সুহ�াহ�র অিাি ও কাউহন্সনলং এর িমহয় য�াপনতা 
নননচিত করহত প্রহয়াজনীয় িপেহের অপ� ্যাপ্ততা রাকায়, যরা� ীরা তাহের অনিজ্তার করা 
পুহরাপুনরিাহি প্রকাে করহত অস্ছেদে্হিাধ করহতন। 

‘ আমরা কাউহন্সনলং নেহত যিষ্টা কনর এিং যিজন্য আমাহের �রা�র ব্যিস্ার 
প্রহয়াজন। তাই এো খুি কঠিন েহয় �ায়, �েন আমরা য�াপনতা রক্ষার ননচিয়তা 
নেহয় িপেহক ্য �হড় ত্লহত যিষ্টা কনর, এিং যিহক্ষহরে কেহনা... নকছু য�াপন নিষয় 
রাহক। যিোহন অহনক যকালােল নছল, তাই যরা� ীরা মাহ� মহযে �হরষ্ট তথ্ নেহত 
অস্াছেদে্ যিাধ করহতা। যকাহনা যকাহনা িময়... ঐ ঘর ছাড়াও, অন্য য� ঘর নছল, 
যিোহন তারা করা িলহতা, কাজ করহতা িা তারা োিাোনি করহতা।’

 ২০১৮ িাল যরহক কক্সিাজাহর কম ্যরত একজন নলিননক্াল িাইহকালনজস্ট

কা� ্যকর ী যরফাহরল ব্যিস্ায় প্রনতিন্ধকতাকা� ্যকর ী যরফাহরল ব্যিস্ায় প্রনতিন্ধকতা
প্রারনমক প� ্যাহয় স্াস্্ যিিা প্রোহনর যক্ষহরে িমন্বহয়র অিাি নছল এিং সুষ্ঠু যরফাহরল ব্যিস্া 
তেহনা সতনর েয়নন। িমহয়র িহঙ্ িহঙ্, পাে ্যনাহররা এহক-অপহরর িপেহক ্য আরও িালিাহি 
জানহত পারার পহর এিং েরণার ্যী ক্াপেজুহড় িমন্বয় ব্যিস্া �হড় যতালা েহল, যরফাহরল-
এর জন্য আরও স্পষ্ট ব্যিস্া সতনর েয়। উতিরোতারা জানান, য�ৌন ননপ ীড়হনর ন েকার 
িাি ্যাইিারহের যরফাহরল ব্যিস্ার যক্ষহরে তাহেরহক অহনক যিন ে িনক্য় ভূনমকা পালন করহত 
েয়; িংন লেষ্ট প্রনতষ্াহনর িহঙ্ আহ� যরহক য�া�াহ�া� কহর নিনকৎিা ব্যিস্া নননচিত করা ও 
য�াপনতা িজায় যরহে যরা� ীর িপেহক ্য তথ্ প্রোন করা এিং পরিত ্যীহত, যরা� ী নিনকৎিা 
যপহয়হছন নক না তা নননচিত করা- এই দুইিাহি তাহেরহক কাজ করহত েয়। নপএইিআর, 
অননয়নমত যরফাহরল প্ররা এিং নিনিন্ন প্রনতষ্ান কর্্যক নিনিন্ন ধরহনর যরফাহরল ব্যিস্ার প্রহয়া� 
লক্ষ্ কহর। 

‘ আমরা তাহক কক্সিাজাহর পাঠিহয়, যফাহন ডাক্ারহক তার অিস্া িপেহক ্য জানাতাম; 
য�ন তারাও য�াপনতার নিষয়টি যমহন িহল। আমার যরা� ীহের আরও িাল, িঠিক 
নিনকৎিা যেওয়ার জন্য আনম এই ব্যিস্া কহরনছলাম। আনম যরনজস্টার োতায় এই 
ব্যিস্ার একটি নিিরণ নলহে রােতাম।’

 ২০১৭ িাল যরহক কক্সিাজাহর কম ্যরত একজন প্ারাহমনডক ও িাইহকালনজক্াল 
িাহপাে ্য অনফিার

‘ নকছুনেন আহ� যনেওয়াহক ্যর খুি িমস্যা েহয়নছহলা এিং যফাহন য�া�াহ�া� করা 
প্রায় অিম্ভি নছল। যিই িমহয়, যরফার করা খুি কঠিন নছল... যরফার করার আহ�... 
আমাহক নননচিত করহত েহতা য� িংন লেষ্ট ব্যনক্ যিোহন উপনস্ত আহছ। তা না েহল, 
িাি ্যাইিার যিোহন ন�হয় যকাহনা ফলাফল ছাড়াই নফহর আিহি। প্রকৃতপহক্ষ, আমরা 
উক্ স্াহন যিিা প্রোহনর জন্য মূল ব্যনক্হক, নজনিনি (যজন্ার-যিসড িাহয়াহলন্স) 
িংন লেষ্ট মূল ব্যনক্ িা আইন�ত িোয়হকর িহঙ্ যফাহন করা িহল নননচিত েতাম য� 
তারা যিোহন আহছ নক না, আর শুধুমারে তারপহরই আমরা িাি ্যাইিারহের যিোহন 
পাঠাতাম।’

 ২০১৮ িাল যরহক িালুোনলহত কম ্যরত একজন িাইহকালনজক্াল িাহপাে ্য অনফিার 
ও যকি ম্াহনজার 

‘ িংন লেষ্ট ক্াহপের সুরক্ষা ব্যিস্ার িহঙ্ আমরা খুি ঘননষ্িাহি জনড়ত। �নে যকাহনা 
যকহি আমাহের যরফাহরল প্রহয়াজন েয়, আমাহের কর্্যহত্বর মহযে পহড় না এমন 
যকাহনা নিনকৎিা প্রোহনর প্রহয়াজন পহড়, তেন যরফাহরল নলিপ ব্যিোর কহর আমরা 
যরা� ীহক িংন লেষ্ট ক্াহপের িংন লেষ্ট যি্হর পাঠিহয় রানক।’

 ২০১৮ িাল যরহক পুরুষ ও ট্ান্সহজন্ার যরানেঙ্া িাি ্যাইিারহের িহঙ্ কম ্যরত একজন 
যকা-অনড ্যহনের
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‘ প্রহত্ক নার ীহক, িা য� িকল নার ীরা যকাহনা স্তীহরা� িা মাননিক স্াস্্ িংক্ান্ত িমস্যা 
ননহয় এহিনছহলা, তাহের প্রহত্কহক িাছাই করার মত যকাহনা ননধ ্যানরত প্রনক্য়া নছল 
নক না? না, যিরকম যকাহনা ননধ ্যানরত প্রনক্য়া নছল না... তাই �েন যকউ স্তীহরা� িংক্ান্ত 
িমস্যা ননহয় আিহতা, ব্যনক্�তিাহি আনম... তেন তাহের পর ীক্ষা করতাম, �নে 
িমস্যাটি যকাহনািাহি ি্াজাইনাল ক্াণ্ডডা- এক ধরহনর ঈস্ট িংক্মণ- এর মহতা মহন 
েহতা, তােহল আনম প্রায় যক্ষহরেই পূহি ্য যকাহনা িমস্যা নছল নক না জানহত িাইতাম... 
অতীহত তাহের িহঙ্ যকাহনা রকম য�ৌন িনেংিতার ঘেনা ঘহেনছহলা নক না জানহত 
িাইতাম। আনম যকাহনা ননয়ম মানফক িা ননধ ্যানরত িাছাই প্রনক্য়া অনুিরণ কনরনন।’

 ২০১৭ িাহল কুত্পালং ক্াহপের একটি আউেহপহেটি নলিননহক কম ্যরত একজন নাি ্য 
প্র্ান ্েনার

‘ যকাহনা রকম মাননিক অিিাহের আেংকা রাকহল, আনম শুধু SIG-E-CAPS33 – যত 
উহলেনেত নিষয়গুহলা যেহে ননতাম34 । আনম PHQ935 – এর মহতা যকাহনা নকছু 
ব্যিোর করতাম না, িা PTSD প্রশ্নমালাও ব্যিোর করতাম না। কারণ আনম মহন কনর, 
নিহেষত: PTSD প্রশ্নমালার যক্ষহরে... যিোহন ২০টি প্রশ্ন আহছ এিং এর িিগুহলাই 
অনুিাে কহর যেওয়া উনিৎ। যিই িহঙ্, অনুিাে ননহয়ও নকছু িমস্যা েহয়নছল, কারণ 
আমাহের অনুিােহকরা নিনকৎিা নিষয়ক অনুিােক নয়। তারা ইংহরনজ জানহতা, কারণ 
তারা পড়াহলো কহরনছহলা। কহয়কজন যরানেঙ্া, িাম ্যাহত রাকা অিস্ায় যকাহনািাহি 
রিায়ন িা আইন িা অন্য যকাহনা নিষয় ননহয় পড়াহলো কহরনছহলা। আর এই কারহণ 
প্রায়ই তারা অহনক নিষহয়র য�মন নিনকৎিা নিষয়ক, যকাহনা ধারণা নিষয়ক এিং এরকম 
আরও অন্যান্য নিষহয়র নিনিন্ন েহব্দর িঠিক ইংহরনজ প্রনতেব্দ জানহতা না।’ 
২০১৮ ও ২০১৯ িাহল কুত্পালং ক্াহপে আউেহপহেহটির োনয়হত্ব রাকা একজন 
নিনকৎিক

‘ মহনাস্তান্বিক দৃন ষ্টহকাণ যরহক নিন্তা করহল, মাহ� মহযে আমার মহন েয়, িাষা অহনক 
িড় একটি প্রনতিন্ধকতা, এিং যিরকম যকাহনা ননধ ্যানরত মাহনর উপকরণও যনই, 
মহনানিজ্াননক উপকরণ যনই। মায়ানমাহরর েরণার ্যীহের জন্য যকান উপকরণ ব্যিোর 
করহিা... আর মালহয়ন েয়ার৩৫ যক্ষহরে যকান উপকরণ ব্যিোর করা উনিৎ? আমরা ঐ 
উপকরণই ব্যিোহরর যিষ্টা কনর, নকন্তু েরণার ্যীহের জন্য যিোহন যকাহনা �রার ্য মাহনর 
উপকরণ যনই।’

 ২০১৮ িাহল কক্সিাজাহর কম ্যরত একজন নলিননক্াল িাইহকালনজস্ট

ি ীনমত মাননিক স্াস্্ যিিাি ীনমত মাননিক স্াস্্ যিিা
মাননিক স্াস্্হিিা কম ্যী ও অন্যান্য ব্যিস্ার প্রহয়াজন রাকহলও, ক্াহপে এই িংক্ান্ত কা� ্যক্ম 
খুিই কম নছল এিং মাননিক স্াস্্ নিষহয় অনিজ্তা িা প্রন েক্ষণপ্রাপ্ত স্াস্্কম ্যীর িংখ্াও নছল 
অপ� ্যাপ্ত। মায়ানমাহর কী ঘহেহছ যিই িপেহক ্য যরা� ীহের প্রশ্ন করহত অহনক উতিরোতাই অননচ্ছুক 
নছহলন িহল জানান। যরা� ীহেরহক পুণরায় মাননিকিাহি আেত করার আেংকা এিং মাননিকিাহি 
নিপ� ্যস্তহের প্রহয়াজনীয় নিনকৎিা প্রোহনর জন্য অপ� ্যাপ্ত যরফাহরল ব্যিস্াই, এই অননছোর কারণ। 

‘ যরা� ীহের এই ধরহনর যিিা যেওয়ার জন্য আমার য� ধরহনর ব্যিস্ার প্রহয়াজন, তা 
নছল না। আমার যকাহনা রকম মাননিক স্াস্্হিিা প্রোহনর নিকপি ব্যিস্া নছল না, তাই 
এই ব্যাপাহর করা িলা যুনক্িঙ্ত মহন েয়নন। তা না েহল মহন েহতা য�ন আনম ননহজর 
আগ্রহের জন্য নজহজ্ি করনছ, তাহেরহক প্রহয়াজনীয় নিনকৎিা যেওয়ার জন্য নয়। আমার 
�নে মাননিক স্াস্্হিিা প্রোহনর ব্যিস্া রাকহতা, তােহল নননচিতিাহিই প্রহত্কহক 
এই ব্যাপাহর নজহজ্ি করতাম, নকন্তু আমার যিই ব্যিস্া নছল না।’

 ২০১৮ িাহল কুত্পালং ক্াহপে কম ্যরত একজন নিনকৎিক

প্রাপ্ত তথ্
ক্মে:

উতিরোতারা জানান, এই যরফাহরল ব্যিস্ায় িাংলাহেে িরকার একটি গুরুত্বপূণ ্য ভূনমকা পালন 
কহরহছ। ক্াপে ইন-িাজ্য (নিআইনি) - িরকার কর্্যক ননহয়ানজত প্রনতটি ক্াহপের প্রোিননক 
প্রধান - এই যরফাহরল ব্যিস্াহক িমর ্যন কহরন এিং যরা� ীহের ক্াহপের িাইহর ননহয় �াওয়ার 
জন্য তার অনুহমােহনর প্রহয়াজন পহড়। িাি ্যাইিারহের মাননিক স্াস্্ যিিা প্রোহনর জন্য এই 
ব্যিস্া খুিই প্রহয়াজনীয়, কারণ ক্াহপে িাইহকালনজক্াল িাহপাে ্য প্রোহনর যকাহনা ব্যিস্া 
যনই। 

‘ যিিা প্রোনকার ীহের মহযে িেহ�ান�তার িপেক্য িাড়াহনা নছল ক্াপে ওনরহয়হটিেন 
নমটিং এর একটি প্রধান উহদেযে। এহক্ষহরে নিআইনিরা গুরুত্বপূণ ্য ভূনমকা পালন 
কহরন। কেহনা যরফাহরহলর মাযেহম আোনুরূপ ফলাফল না যপহল, আমরা নিআইনি-
যের তা জানাতাম এিং তারা প্রহয়াজন অনু�ায় ী �রা�র ব্যিস্া গ্রেণ করহতন।’

 ২০১৮ িাহলর মাি ্য মাি যরহক যেকনাফ ও উনেয়া-র ক্াহপে কম ্যরত একজন নজনিনি 
যকি ম্াহনজহমটি অনফিার

অননয়নমত িাছাই প্রনক্য়াঅননয়নমত িাছাই প্রনক্য়া
োর ীনরক ও মাননিক উিয় যক্ষহরে প্রিনলত ও ব্যিহৃত িাছাই প্রনক্য়া, িময়কাল ও প্রনতষ্ান 
যিহে নিন্ন নিন্ন নছল। স্াস্্কম ্যীহের কাহজর িাপ এিং নকছু নকছু যক্ষহরে অনিজ্তার অিাি 
ননয়মানু�ায় ী িাছাই প্রনক্য়া িপোেহন িাধা েহয় োডঁ়ায়।

‘ আনম মহন কনর আমাহের িাছাই প্রনক্য়া �রার ্য নছল না এিং আমার মহন েয় 
প্রনতনেন আমরা য� িংখ্ক যরা� ী যেেতাম তা অত্ন্ত যিন ে নছল, আমার মহন 
েয় �ারা কাজ করনছহলা তাহের েয়হতা িঠিক প্রন েক্ষণ নছল না অরিা আমাহের 
অহনক যিন ে িংখ্ক যরা� ী যেেহত েনছেহলা, আর আনম মহন কনর যিো করার 
জন্য আমাহের প� ্যাপ্ত প্রস্তুনত নছল না। মূল্ায়হনর জন্য ননধ ্যানরত এলাকাহত আমরা 
নননচিতিাহিই যকাহনারকম িাছাই কাজ কনরনন, এো এহকিাহর নননচিত, যিোহন 
নাি ্যরা নছল, তারা শুধু রক্িাপ পর ীক্ষা করনছহলা ও অত্ািযেক পরীক্ষা-ননর ীক্ষা 
করনছহলা... আমার মহন েয় যিিাোনকার ীরা শুধু িানহ্যক লক্ষহণর নেহকই গুরুত্ব 
যেয়, আর আনম মহন কনর তারা েতনিহ্ল েহয় পহড় , আমার মহন েয় তারা জানহতা 
না য� যিিা যেওয়ার জন্য কী কী ব্যিস্া িা িপেে রহয়হছ অরিা তারা মহন কহর 
য� যকাহনা ব্যিস্াই যনই। আর নলিননহকর করা ধরহল, মাননিক স্াস্্ যিিা যেওয়ার 
জন্য আমাহের না নছল িময়, আর না নছল প্রহয়াজনীয় যলাকিল। আর যিই িমহয় 
আমাহের কাহছ কী কী নছল যিোও স্পষ্টিাহি জানা নছল িহল মহন েয় না। আমার 
জানামহত যিই িমহয়, যিোহন একজন নছল, আমার ধারণা য�াো কুত্পালং ক্াহপের 
জন্য মারে একজন িাইনক্য়ান ট্স্ট নছল, ৭০০,০০০ মানুহষর জন্য, আমাহক যিরকমই 
িলা েয়।’

 ২০১৮ িাহল কুত্পালং ক্াহপের একটি প্রাইমানর যেলর নলিননহক কম ্যরত একজন নাি ্য

িাছাই কাহজর জন্য প্রনক্য়া ননধ ্যারহণর যক্ষহরে যিন েরিা� িমহয়ই িাধারণ মাননিক স্াহস্্র 
যক্ষহরে প্রহ�াজ্ প্রনক্য়াই ব্যিোর করা েয়। এই প্রনক্য়ায় উনলেনেত উপকরণিমূে,’য্ািাল নর ্য’ 
তরা ইউহরাপ ও আহমনরকার উন্নত যেেগুহলার নলিননহক িি ্যরে ব্যিহৃত েয় অর ্যাৎ উক্ পনরহিে-
পনরনস্নতর যক্ষহরে প্রহ�াজ।্ আর এই প্রনক্য়া ইংহরনজ িাষায় নলনেত ও অনুহমানেত নছল, এিং 
তা স্ান ীয় িাষা ও িংস্কৃনতর িহঙ্ িামঞ্জস্যপূণ ্য নছল না।
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মাননিক স্াস্্হিিা িপেহক ্য প্রন েক্ষণপ্রাপ্ত যলাকিহলর অপ� ্যাপ্ততা রাকায়, যরা� ীহের পুণরায় 
যোজঁ ননহয়, তারা প্রহয়াজনীয় নিনকৎিা পাহছেন নক না- তা নননচিত করা ননহয়ও িমস্যা নছল। 

‘ �নে কারও যিোর প্রহয়াজন পহর, যকাহনা ধরহনর মাননিক GBV যিিা য�মন... 
আইন�ত (যিিা), িা তাহের সুরক্ষার প্রহয়াজন, যিহক্ষহরে আমরা যরফার করহত যিষ্টা 
কনর (যরা� ীহক অন্যরে যরফার করা), আর এহত মাহ� মহযে কাজ েয়। আিার মাহ� 
মহযে এো ননহয় িমস্যাও েয়, য�মন �নে যকাহনা যরা� ী আমাহের কাহছ আহি... এিং 
তার মাননিক নিনকৎিার প্রহয়াজন েয়, আমরা দুই-একো যিেহন যিো নেহয় রানক। 
�েন তারা অন্য যকাহনা প্রনতষ্াহন �ায়, আর... িমস্যার িমাধান করহত পাহর, তারা 
আমাহের কাহছ নফহর আহি না... পুণরায় যোজঁ যনওয়া... তাই, কেহনা কেহনা... ঐ 
যরা� ীহের অিস্া িপেহক ্য আমরা জানহত পানর না। এোই েহলা িমস্যা। ’

 ২০১৮ িাহল কক্সিাজাহর কম ্যরত একজন নলিননক্াল িাইহকাহলানজস্ট

‘ আমার শুধু মহন েয়, এেন এই তথ্ নেহয় আমরা কী করহিা? কারণ, ইউনাইহেড 
যস্টেি নপ্রহিনটিি িানি ্যহিি োস্ যফাি ্য36- যরহক আমাহের িলা েহয়হছ, �নে 
নিনকৎিা করার জন্য প্রহয়াজনীয় ব্যিস্া রাহক, শুধুমারে যিহক্ষহরেই অিিাে িংক্ান্ত 
িাছাই করহত েহি। আর আমার মহন েয়, ঐ োঙ্ার পহর প্ররমনেহকর প্রায় ছয় যরহক 
আে মাি িময় প� ্যন্ত, মাননিক স্াস্্ যিিা িা মহনািামানজক িোয়তা িলহত যতমন 
নকছুই নছল না। ’

 ২০১৮ ও ২০১৯ িাহল কুত্পালং ক্াহপে আউেহপহেহটির োনয়হত্ব রাকা একজন 
নিনকৎিক

যরানেঙ্া েরণার ্যীহের েঠাৎ আ�মহনর প্রারনমক প� ্যাহয়র পহর, িাি ্যাইিারহের মাননিক স্াস্্ 
যিিার প্রহয়াজনীয়তা িপেহক ্য পনরষ্ার ধারণা যপহয়, স্ান ীয় নিনিন্ন প্রনতষ্ান ও আন্তজ্যানতক 
এননজও-িমূে, য�ৌন ও নলঙ্নিনতিক ননপ ীড়হনর জন্য নিহেষ ধরহনর যিিািে, মাননিক 
স্াস্্হিিা প্রোহনর ব্যিস্া কহর। নকছু নকছু যক্ষহরে তারা এই যিিাগুহলার প্রিলন করহত পাহর, 
নকন্তু এ িকল যিিা িি জায়�ায় যেওয়া েহতা না এিং িকল িাি ্যাইিাহরর পহক্ষ এই যিিা গ্রেণ 
িম্ভি নছল না। 

‘ আনম যিোহন রাকা অিস্ায়, (প্রনতষ্াহনর নাম য�াপন রাো েহয়হছ), ধষ ্যণ ও 
অন্যান্য য�ৌন ননপ ীড়হনর ন েকার মনেলাহের যরফাহরল গ্রেণ করনছহলা। �েনই 
যকাহনা নলঙ্নিনতিক ননপ ীড়হনর ব্যাপাহর জানহত পারতাম, আমরা যিই যরা� ীহক 
উক্ কা� ্যক্হম যিিা গ্রেহণর জন্য পাঠিহয় নেতাম। একো নলনেত যরফাহরল নেহয় 
আমাহের কম ্যিার ী, যরা� ীহক বুন �হয় নেহতা য� প্রনতষ্ানটি েেহরর যকারায় অিনস্ত। 
যিই িমহয় প্রেতি কাউহন্সনলং যিিার করা িলহত েহল িলহিা, যিো যতমন নকছুই 
নছল না, শুধুমারে গুরুতর নলঙ্নিনতিক ননপ ীড়হনর যকি ছাড়া।’

 ২০১৮ িাহল কক্সিাজাহর কম ্যরত একজন যস্ছোহিিী নিনকৎিক

‘ মাননিক স্াস্্হিিার প্রহয়াজন অত্ন্ত যিন ে। যিোহন কাজ করার একো িমহয়, 
আনম যিৌিাগ্যিান নছলাম। আমাহের িহঙ্ দুই নিষহয় প্রন েক্ষণপ্রাপ্ত একজন 
ইটিানন ্যস্ট ও িাইনকয়ান ট্স্ট নছল... একনেন যি নিনকৎিা যিিা যেওয়ার উহদেহযে 
েলীয় পনরেে ্যন কহর, এই পনরেে ্যহনরআহয়াজন যরানেঙ্ারাই কহর। নার ীরা প্ররহম 
করা িলহত িায়নন... নকন্তু ঐ েলীয় পনরেে ্যন যেহষ তারা এহক অপরহক জনড়হয় 
ধরনছহলা, তারা ঐ নিনকৎিকহকও জনড়হয় ধরনছহলা, এিং তারা োিনছহলা। এো 
েয়হতা ৩০ নমননে িা ৪০ নমননহের একটি যিেন নছল। ঐ একটি যিেহন তারা 
�তো যিহর উহঠনছল তা যেহে... আমার মহন েয়, নকছু নকছু যক্ষহরে ওষুহধর মাযেহম 
নিনকৎিা ছাড়া িিহিহয় কা� ্যকর ী উপায় েহলা তাহের করা মহনাহ�া� নেহয় যোনা, 
তাহেরহক মানুষ নেহিহি �রা�র ম� ্যাো যেওয়া... তাহেরহক স্পে ্য কহর মানুষ 
নেহিহি ম� ্যাো যেওয়া, তাহের যিাহের নেহক তানকহয় িপেক্য �হড় যতালার মত খুি 
িাধারণ কাজগুহলা, আমার মহন েয়, অ্ান টিিাহয়াটিক ও যনবুলাইজার নেহয় আনম 
তাহের য� নিনকৎিা করনছলাম, তার যরহকও যিন ে কাহজ যেয়।’

 ২০১৮ িাহল কক্সিাজাহর কম ্যরত একজন যস্ছোহিিী নিনকৎিক

স্াস্্কম ্যীরা জানান নার ীহের ত্লনায় পুরুষ, যছহল ও ট্ান্সহজন্ার যরানেঙ্া িেস্যরা 
ননহজহের অনিজ্তার করা অহনক কম প্রকাে করহতন। আর এই জনহ�াষ্ ীর নিনকৎিার 
ব্যিস্া ত্লনামূলক কম রাকায় তারা আরও যিন ে যকাণঠািা েহয় পহড়ন। য�ৌন ননপ ীড়হনর 
িাি ্যাইিারহের জন্য প্রহ�াজ্ নিনকৎিা ব্যিস্া প্রায় িি িময়ই নার ী ও যমহয়হেরহক যকন্দ্র কহর 
পনরকপিনা করা েহতা, আর এই িি যিিা’নার ী-িান্ধি’ স্াহন যেওয়া েহতা, য�োহন পুরুষ, যছহল 
ও ট্ান্সহজন্ারহের প্রহিোনধকার নছল না। পুরুষ, যছহল ও ট্ান্সহজন্ারহের জন্য প্রেতি নিহেষ 
স্াস্্হিিা প্রোনকার ী প্রনতষ্াহনর িংখ্া অহনক কম নছল এিং যিগুহলা খুি িংকীণ ্য পনরিহর 
কাজ করহতা য�ন অহনকগুহলা ক্াপে জুহড় যিিা প্রোন ও যকি ব্যিস্াপনা করহত পাহর।

‘ আমরা অন্ততপহক্ষ তাহের িিহিহয় প্রারনমক িানেো যমোহনার যিষ্টা করনছ, 
�া েহলা... প্রারনমক নিনকৎিা, য�ন তারা এইিআইনি-এর ঝনঁকমুক্ রাহক, য�ন 
তাহেরহক অন্য যকাহনা যরাহ�র কারহণ আমাহের কাহছ আিহত না েয়... আমরা 
তাহেরহক সুস্ রাোর যিষ্টা করনছ... আমাহের ননহজহের স্াস্্হিিার মাযেহম... এিং 
অন্যান্য প্রনতষ্াহনর, িা একই িমমনা এননজও -িমূহের স্াস্্ যিিার মাযেহম... 
ননহজহের পনরনিনতর কারহণ তারা তাহের য�ৌন নিনকৎিার করা অন্যান্য জায়�ায় 
িলহত পারহতা না... তারা তাহের পনরনিনত প্রকাে েহয় �াওয়ার িয় যপহতা। তাই 
আমরা এোহন আিার পহর, তারা অন্তত এই একটি িেহ�া� ী স্ান খুহঁজ পায়, 
য�োহন আমাহের কাউহন্সলরহের কাহছ তারা ননহজহের অনুভূনতর করা িলহত 
পাহর... এোহন �ারা কনমউননটি প� ্যাহয় রহয়হছ।’

 ২০১৮ িাল যরহক পুরুষ ও ট্ান্সহজন্ার যরানেঙ্াহের িহঙ্ কম ্যরত একজন যকা-
অনড ্যহনের
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য�ৌন ও নলঙ্নিনতিক িনেংিতা শুধু নার ী ও যমহয়হের িহঙ্ই য� ঘহেনছহলা তা নয়, িরং পুরুষ, 
যছহল ন েশু যজন্ার-ফ্লুইড ও ট্ান্সহজন্ার জনহ�াষ্ ীর িহঙ্ও ঘহেনছহলা। 

েত্া, ধষ ্যণ, মূল আক্ান্ত ব্যনক্ ও তার পনরিার উিহয়র িহঙ্ই িনেংিতা, প্রোর, িপেে ধ্ংি 
করা, ঘরিানড় ও জনমজমা জ্বানলহয় যেওয়া এিং খুনিে অিংখ্ নৃেংি ও অিমাননাকার ী ঘেনার 
করা জানা য�হছ িহল স্াস্্কম ্যীরা জানান। তাছাড়া, নন� ্যাতন কহর, িয় যেনেহয় ও যজারপূি ্যক 
যরানেঙ্াহের ননহজর মার্ভূনম যরহক নিতানড়ত করার উহদেহযে, ে্ােমাডও কর্্যক িংঘটিত 
পনরকপিনার মহযে, িাি ্যাইিারহেরহক, পনরিার িা িম্প্রোহয়র িেস্যহের িহঙ্ েওয়া ধষ ্যণ িা 
য�ৌন েয়রানন প্রত্ক্ষ করহত িাযে করার করা জানহত পাহর িহলও, এই �হিষণায় িাক্ষাৎকার 
প্রোনকার ী স্াস্্কম ্যীরা জানান। 

২০১৮ িাহলর িিহন্ত, কহয়কজন স্াস্্কম ্যী লক্ষ্ কহরন, জমেোর প্রত্াোর যিহয়ও অহনক যিন ে 
এিং তারা এই বৃনদ্ধর কারণ নেহিহি ২০১৭ িাহলর গ্রীহমে মায়ানমাহর িংঘটিত ধষ ্যহণর কারহণ 
�ি ্যধারণহক োয় ী কহরন। তারা জানান, অহনক নার ী, েয় স্াস্্কম ্যীহের িাোযে ননহয়, না েয় 
ননহজর যিষ্টাহতই, �ি ্যপাত করহত িায়। 

উপিংোর

২০১৭ িাহল মায়ানমাহর িংঘটিত িনেংিতার পহর িাংলাহেহে পানলহয় আিা যরানেঙ্াহের 
যিিা প্রোনকার ী স্াস্্কম ্যীহের মহত, যরানেঙ্াহের িহঙ্ মায়ানমাহর িংঘটিত িনেংিতা নছল 
ব্যাপকিাহি নিস্তৃত এিং এহক্ষহরে নকছু িাধারণ প্াোন ্য লক্ষ্ করা �ায়। এই স্াস্্কম ্যীহের 
প্রেতি তথ্ যরহক মায়ানমার যিনািানেন ী ও ইউননফম ্য পনরনেত িেস্যহের দ্ারা িংঘটিত য�ৌন 
ননপ ীড়হনর স্াক্ষ -্প্রমাণ পাওয়া �ায়, �া অন্যান্য নরহপাহে ্যর িহঙ্ িঙ্নতপূণ ্য37।

২০১৭ িাহলর আ�স্ট মাহি মায়ানমাহর যরানেঙ্াহের নিরুহদ্ধ পনরিানলত ‘নলিয়াহরন্স অপাহরেন্স‘ 
এর ব্যাপকও সুপনরকনপিত য�ৌন িনেংিতার মূল িংঘেনকার ী নছল মায়ানমাহরর িেস্ত িানেন ী, 
ে্ােমাডও- নফনজন েয়ান্স ফর নেউম্াননটি (নপএইিআর) কর্্যক পনরিানলত িাক্ষাৎকাহর 
স্াস্্কম ্যীহের যেওয়া তথ্ যরহক এই অনিহ�াহ�র িত্তাও প্রমানণত েয়। 

যরা� ীহের িলা িাধারণ অনিজ্তার মহযে �ণধষ ্যণ, য�ৌন েয়রানন ও অন্যান্য উপাহয় আত্মিম্াহন 
আঘাত করা, এিং য�ৌন ননপ ীড়নিে অন্যান্য িনেংি কম ্যকাণ্ড নছল িহল নপএইিআর-এর 
�হিষণায় িাক্ষাৎকার প্রোনকার ী স্াস্্কম ্যীরা জানান। 

িাংলাহেহের একটি েরণার ্যী ক্াহপের যেলথ্ যিটিাহর 
যরানেঙ্া যরা� ীহের যিিা নেহত প্রস্তুত স্াস্্কম ্যীরা।
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ন্যায়নিিার ও জিািনেনেতা

স্াস্্কম ্যীরা আরও জানান, য�ৌন ননপ ীড়হনর ন েকার িাি ্যাইিাররা যিন েরিা� যক্ষহরেই 
ননহজহের অনিজ্তার করা প্রকাে করহত অননচ্ছুক নছহলন, িমানজক ও পানরিানরক কলঙ্ক ও 
িাহপর িহয় তারা চুপ রাকহতন। নিহেষত নার ী নয় এমন: পুরুষ, যছহল ন েশু, যজন্ার ফ্লুইড ও 
ট্ান্সহজন্ার- িাি ্যাইিারহের যক্ষহরে এই ঘেনা যিন ে যেো �ায়। এই কলহঙ্কর িহয় যিন েরিা� 
িমহয়ই িাি ্যাইিাররা �েন অন্যান্য িমস্যা য�মন- স্তীহরা� নিষয়ক িমস্যা এিং ধষ ্যহণর 
কারহণ িংঘটিত িা মহন করা েহছে য� ধষ ্যহণর কারহণ িংঘটিত অপ্রত্ান েত �ি ্যধারণ- এর 
নিনকৎিার জন্য আহিন, শুধু তেনই তাহের িহঙ্ ঘো য�ৌন ননপ ীড়হনর করা জানহত পারা 
�ায়। এই ঘেনা যরহক িলা �ায়, য� িংখ্ক ব্যনক্ য�ৌন ও নলঙ্নিনতিক িনেংিতার (নজনিনি) 
ন েকার েহয়হছ িহল জানা য�হছ, তা প্রকৃত িংখ্ার ত্লনায় অহনক কম, এিং, এর ফহল এোও 
িলা �ায়, অহনক যিন ে িংখ্ক য�ৌন ননপ ীড়হনর িাি ্যাইিার যকাহনা রকম নিনকৎিা ননহত 
আহিননন এিং তাহের ধষ ্যণ-পরিত ্যী ও ননপ ীড়ন-পরিত ্যী নিনকৎিার প্রহয়াজন এেনও পূরণ 
েয়নন। 

এই �হিষণায় অংেগ্রেণ কহরহছন এমন স্াস্্কম ্যীহের কাহছ নিনকৎিা যনওয়া িাি ্যাইিারহের 
মাননিক স্াহস্্র ওপর য�ৌন ননপ ীড়হনর ফহল অত্ন্ত �িীর ও ে ীঘ ্যকালব্যাপ ী প্রিাি পহড়হছ। 
স্াস্্কম ্যীরা, যরানেঙ্াহের, ‘ব্যাপক, নকন্তু এেহনা পূরণ েয়নন এমন’ মাননিক স্াস্্হিিার 
িানেো িপেন্ন একটি জনহ�াষ্ ী নেহিহি িরািরই অ্াখ্ানয়ত কহরহছ। 

স্াস্্কম ্যীহের দ্ারা িনণ ্যত েরণার ্যীহের অনিজ্তা যরহক বু�া �ায়, যরানেঙ্া িাি ্যাইিাররা 
িারিার ননপ ীড়হনর ন েকার েহয়হছন: মায়ানমাহর ঘটিত প্ররম য�ৌন ননপ ীড়হনর ঘেনা যরহক 
শুরু কহর, িাংলাহেহে আিার �ারোপহর, িাংলাহেহে আিার পহর প� ্যাপ্ত নিনকৎিা এিং 
মাননিক স্াস্্ যিিার অিাি প� ্যন্ত। এরপহরও, িাি ্যাইিাররা, ক্াহপে িলমান এিনজনিনি 
(প্রধানত অন্তরঙ্ িঙ্ী কর্্যক ননপ ীড়হনর কারহণ) এিং প্রহয়াজনীয় মাননিক স্াস্্ যিিার 
অিাহি ক্মা�ত ননপ ীড়হনর ন েকার েয়। 

স্াস্্কম ্যীরা আরও জানান, িাি ্যাইিাররা, প্রহয়াজনীয় স্াস্্হিিা, নিহেষ কহর এিনজনিনি 
ও তেিংন লেষ্ট মাননিক প্রিাি িংক্ান্ত নিনকৎিা যিিা গ্রেহণর যক্ষহরে একানধক প্রনতকূলতার 
িম্ঠুে ীন েন। এ িকল প্রনতকূলতার মহযে রহয়হছ মাননিক স্াস্্ যিিার ি ীমািদ্ধতা, 
োর ীনরক ও মাননিক অিস্ার �রার ্য িাছাই প্রনক্য়ার অিাি, যিিাপ্রোনকার ীর কাহজর িাপ, 
য�া�াহ�াহ�র ি ীমািদ্ধতা, যরা� ীর য�াপনতা রক্ষার নিষয়, এিং িামানজক কলঙ্ক। এ িকল 
প্রনতকূলতা শুধু য� যরানেঙ্াহের স্াস্্হিিা গ্রেহণর সুহ�া�হক কম কহর যেয় তা-ই নয়, িরং 
মায়ানমার িরকার কর্্যক িংঘটিত ‘নলিয়াহরন্স অপাহরেন্স‘- এর ফহল তারা য� মাননিক আঘাত 
যপহয়নছহলা, যিোও িানড়হয় যেয়। 

যরানেঙ্াহের অনিজ্তা খুি কাহছ যরহক প� ্যহিক্ষণ কহরহছন এমন স্াস্্কম ্যীহের যেওয়া নিিরণ, 
যরানেঙ্া িাি ্যাইিারহের জীিহনর িকল যক্ষহরে- তাহের ননরাপতিা, োর ীনরক ও মাননিক স্াস্্ ও 
সুস্তা, এিং অন্যান্য নিষহয়র মহযে অর ্যনননতক, রাজনননতক ও িামানজক অিস্ান-এর ওপর য�ৌন ও 
নলঙ্নিনতিক িনেংিতার প্রিািহক যজারাহলািাহি উপস্াপন কহরহছন এিং যরানেঙ্া িম্প্রোহয়র ওপর 
য�ৌন ননপ ীড়হনর িলমান প্রিািহকও ত্হল ধহরহছ। য�ৌন ননপ ীড়হনর িহঙ্ যজারাহলািাহি জনড়ত 
িামানজক কলহঙ্কর কারহণ এিং ননজ মার্ভূনম যরহক অপিানরত েওয়ার পহর এেহনা প� ্যন্ত পুনি ্যািন 
িা প্রনতনিধাহনর ি ীমািদ্ধতা তাহের অিোয়ত্বহক আরও িানড়হয় যতালায়, িাি ্যাইিারহের এই 
কষ্টোয়ক অনিজ্তাও িহুগুহণ যিহড় �ায়। িাংলাহেহে আিার পহর প� ্যাপ্ত নিনকৎিা অরিা মাননিক 
স্াস্্ যিিার অিাি এিং প্রজনন নিষয়ক নিদ্ধান্ত যনওয়ার যক্ষহরে িাি ্যাইিারহের অনধকাহরর 
ি ীমািদ্ধতার িপেহক ্যও স্াস্্কম ্যীহের প্রেতি তথ্ যরহক জানহত পারা �ায়। অন্যনেহক, নফনজন েয়ান্স 
ফর নেউম্ান রাইেি (নপএইিআর) ও অন্যান্য প্রনতষ্ান কর্্যক নলনপিদ্ধ, এই অিমাননা কম ্যকাহণ্ডর 
প্রলনম্বত নিরে যরহক িলা �ায়, যরানেঙ্াহের যজারপূি ্যক মায়ানমাহর যফরত পাঠাহনা েহল আরও যিে 
নকছু নৃেংিতার ঘেনা ঘেহত পাহর।38 39

আইনত তাহের অিস্া �াই যোক না যকন, যরানেঙ্াহের প্রনত ন্যায়নিিাহরর প্রারনমক ধাপ েহি, 
আন্তজ্যানতক আইন অনুিাহর তাহের প্রাপ্ যমৌনলক অনধকাহরর স্ীকৃনত প্রোন40 41। মায়ানমার 
িরকারহক- আন্তজ্যানতক মানিানধকার আইন, প্ররা�ত আন্তজ্যানতক আইন ও আন্তজ্যানতক 
মানিানধকার আইন-এর অধীহন আহরানপত িাযেিাধকতাহক যমহন ননহতই েহি42 43। যিই িহঙ্, 
িত ্যমাহন য� িকল যরানেঙ্া মায়ানমাহর অিস্ান করহছ এিং �ারা িনিষ্যহত নফহর আিহত িায় 
তাহের িকলহক ম� ্যাো প্রোন, সুরক্ষা প্রোন এিং তাহের যমৌনলক অনধকার পূরণ করার মাযেহমই 
যেেটির িরকাহরর োনয়ত্ব যেষ েহয় �াহি না, িরং এই কাজটি সিষম্েীনিাহি করহত েহি44 
45। মানিানধকার রক্ষার িাযেিাধকতা যরহক যেেটির িরকাহরর োনয়হত্বর মহযে আরও রহয়হছ, 
যরানেঙ্াহের প্রনত আন্তজ্যানতক মানিানধকার ও আন্তজ্যানতক মানিানধকার আইন লঙ্ঘহনর ঘেনার 
তেন্ত ও নিিার করা এিং িাি ্যাইিারহের �রার ্য ক্ষনতপুরহণর ব্যিস্া করা46 । যরানেঙ্াহের 
প্রহয়াজনীয় নিনকৎিা প্রোন ও অন্যান্য প্রহয়াজন যমোহনার যক্ষহরে য� িকল িাধা রহয়হছ তা দূর 
করহত িাংলাহেে িরকাহররও ব্যিস্া গ্রেণ করা প্রহয়াজন47। এর মহযে রহয়হছ অন্তরঙ্ িঙ্ী কর্্যক 
িংঘটিত ননপ ীড়হনর এিং িাংলাহেহে অিস্ানকাহল যরানেঙ্াহের িহঙ্ ঘো অন্যান্য য�ৌন ননপ ীড়হনর 
তেন্ত ও নিিাহরর ব্যিস্া করা। 

এ ছাড়াও মায়ানমার িরকার, িাধারণ আন্তজ্যানতক আইহনর 48(jus cogens) আরও নকছু েত ্য 
যমহন িলহত িাযে য�গুনল �ণেত্া, মানিতানিহরাধ ী অপরাধ ও নন� ্যাতনিে অন্যান্য কম ্যকাণ্ড (inter 
alia)49 নননষদ্ধ কহরহছ। য�হেত্ নিিার িংক্ান্ত কর্্যপক্ষ অহনক আহ� যরহকই য�ৌন ননপ ীড়নহক 
এই িকল কম ্যকাহণ্ডর মূল নেহিহি নিহিিনা কহর50, সুতরাং, ে্ােমাডও ও অন্যান্য ননরাপতিা িানেন ী 
কর্্যক যরানেঙ্াহের িহঙ্ িংঘটিত গুরুতর অিমাননাকর কম ্যকাণ্ড িন্ধ করা এিং অপরাধ ীহের 
নিিার করা- মায়ানমার িরকাহরর একান্ত কত ্যব্য51। ে্ােমাডও কর্্যক িংঘটিত িনেংি আক্মণহক 
আইনিঙ্ত নিহিিনা করা, িা আন্তজ্যানতক আইন লঙ্ঘনকার ী কম ্যকাণ্ডহক যকাহনািাহি িমর ্যন 
করার ব্যাপাহরও মায়ামারহক ননহষধাজ্া প্রোন করা েহয়হছ52 । য�হেত্ যরানেঙ্াহের ওপর িনেংি 
আক্মণ িলমান রহয়হছ, সুতরাং, আন্তজ্যানতক িম্প্রোহয়র প্রনত মায়ানমাহরর োনয়ত্বহিাহধর িহঙ্ 
িামঞ্জস্য যরহে, যরানেঙ্াহের নিরুহদ্ধ এই ধরহনর নৃেংিতা প্রনতহরাহধর োনয়ত্ব পালন করার জন্য 
মায়ানমারহক আহ্ান জানাহনা, অন্যান্য িকল রাহষ্ট্ররও োনয়ত্ব53।

এই �হিষণায় অংেগ্রেণ কহরহছন এমন স্াস্্কম ্যীহের কাহছ 
নিনকৎিা যনওয়া িাি ্যাইিারহের মাননিক স্াহস্্র ওপর য�ৌন 
ননপ ীড়হনর ফহল অত্ন্ত �িীর ও ে ীঘ ্যকালব্যাপ ী প্রিাি 
পহরহছ। স্াস্্কম ্যীরা যরানেঙ্াহের ‘ব্যাপক, নকন্তু এেহনা পূরণ 
েয়নন এমন‘ মাননিক স্াস্্হিিার িানেো িপেন্ন একটি 
জনহ�াষ্ ী নেহিহি িরািরই অ্াখ্ানয়ত কহরহছ।
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এই �হিষণায় প্রাপ্ত ব্যাপক োর ীনরক ও মাননিক আঘাহতর করা নিহিিনা কহর িলা �ায় য�, 
ে্ােমাডও-এর আক্মহণর প্রত্ক্ষ ও পহরাক্ষ ন েকার প্রহত্ক যরানেঙ্া-ই িংঘটিত ক্ষয়ক্ষনতর 
জন্য একক অপরাধ ী ও মায়ানমার িরকাহরর কাহছ ক্ষনতপূরহণর োনিোর67। রাষ্ট্র ীয় োনয়ত্ব 
অনুিাহর ‘ওর�া ওমনাি‘ এর নিনধমালা লঙ্ঘন করার জন্য, আন্তজ্যানতক িম্প্রোয়ও মায়ানমাহরর 
কাহছ ক্ষনতপূরহণর োনিোর68। িংন লেষ্ট যক্ষহরে তাৎপ� ্যপূণ ্য েওয়ায় যরানেঙ্াহের োনিোওয়া 
মূল্ায়হনর প্রনক্য়ায় ক্ষনতপূরহণর ব্যিস্া, এিং, য�ৌন ননপ ীড়ন িলহত রাকার জন্য োয় ী এিং 
ক্ষনতপূরণমূলক, প্রনতোনমূলক ও পুনরূদ্ধারহ�াগ্য- ে ীঘ ্যকাল �ািৎ নিদ্যমান নলঙ্ সিষম্ ও 
অিমতার যমাকানিলায় ভুক্হিা� ীর অর ্যায়নহকও আওতায় আনা উনিৎ69। গুরুতর োর ীনরক 
আঘাত ও যরানেঙ্াহের মহযে প্রাপ্ত অন্যান্য স্াস্্ িংক্ান্ত িমস্যায় নিহেষ ধরহনর নিনকৎিা 
যিিার প্রহয়াজন েহত পাহর িহল, ক্ষনতপূরণ ব্যিস্ার পনরকপিনায়, িাি ্যাইিার ও স্াস্্কম ্যীহের 
অিোন গুরুত্বপূণ ্য ভূনমকা পালন করহত পাহর70

এই নরহপাহে ্য নিস্তানরতিাহি উহলেনেত স্াস্্কম ্যীহের যেওয়া তথ্ যরানেঙ্া িাি ্যাইিার ও তাহের 
িম্প্রোহয়র দৃন ষ্টিঙ�ী ও প্রহয়াজনহক অগ্রানধকার প্রোনকার ী নিনিন্ন পনরিত ্যনসূিক নিিার 
প্রনক্য়ািে আন্তজ্যানতক নিিার ও জিািনেনেতার প্রহয়াজহনর নিষহয় আরও গুরুত্ব প্রোন 
কহর71। এ িকল প্রহিষ্টার মহযে রহয়হছ- ফম ্যাল ও স্ান ীয় িা কনমউননটি নিনতিক িত্তা �ািাই 
ও িমন্বয় িাধহনর উহদ্যা�, অন্যান্য ক্ষনতপূরণমূলক ব্যিস্া, সিষম্মূলক আইন ও প্ররার পুন� ্যঠন, 
এিং যরানেঙ্াহের অনিজ্তাহক িম্ান যেোহনার উহদেহযে ঐনতোনিক স্মৃনতর রক্ষণাহিক্ষণ; আর 
এ িকল প্রহিষ্টারই উহদেযে েহলা িংন লেষ্ট অিমাননাকর ঘেনার পুনরাবৃনতি যরাধ করা72। এ িকল 
প্রহিষ্টাহক পনরিানলত করার জন্য তথ্ িম্বনলত ঘেনািলী নলনপিদ্ধ করার যক্ষহরে, যরানেঙ্াহের 
যিিা প্রোনকার ী স্াস্্কম ্যীহের যেওয়া তথ্ িাোযে করহত পাহর, একই িহঙ্ এই তথ্িমূে 
িংন লেষ্ট িনেংিতা িলাকাহলর পনরনস্নত, য�ৌন ননপ ীড়হনর িণ ্যনায় যরানেঙ্াহের ব্যিহৃত নিহেষ 
েব্দািলী, এিং ন্যায়নিিার এর নিষহয় তাহের নিদ্ধান্ত গ্রেণ ও িনিষ্যত জীিহনর যক্ষহরে মাননিক 
আঘাত ও িামানজক কলহঙ্কর প্রিািহকও ত্হল ধহর73।

ন্যায়নিিার ও জিািনেনেতা
ক্মে:

য�হেত্ মায়ানমার িরকার এেনও, যরানেঙ্াহের িহঙ্ নতন িছর ধহর িলহত রাকা িনেংিতার 
যকাহনা রকম নিবোিহ�াগ্য তেন্ত শুরু কহরনন54, কাহজই যরানেঙ্াহের যিিা প্রোনকার ী 
িাংলাহেহের স্াস্্কম ্যীরা িাক্ষ -্প্রমাণ নেহয়, আন্তজ্যানতক ও স্ান ীয় নিিারব্যিস্ার অধীহন, 
এই �ণ নৃেংিতা ও য�ৌন অপরাহধর তেহন্তর িোয়তায় গুরুত্বপূণ ্য ভূনমকা পালন করহত পাহরন 
িহল এই �হিষণায় উহলেে করা েহয়হছ55। এই নরহপাে ্য সতনরর িময়কাহল, যরানেঙ্াহের নিরুহদ্ধ 
িংঘটিত গুরুতর অপরাহধর নিিার ও জিািনেনেতা োনি কহর, আন্তজ্যানতক প� ্যাহয় একানধক 
প্রনক্য়া িলহছ। এগুহলার মহযে রহয়হছ-যজহনািাইড কনহিনেন লঙ্ঘন করার জন্য মায়ানমাহরর 
নিরুহদ্ধ ইটিারন্যােনাল যকাে ্য অফ জানস্টি-এ �ানম্বয়া-র োহয়র করা মামলা56 ; ননি ্যািন 
মানিতা, অন্যান্য অমাননিক কম ্যকাণ্ড, এিং জানত�ত এিং/অরিা ধম ্যীয় কারহণ নন� ্যাতহনর 
নিরুহদ্ধ, ইটিারন্যােনাল নক্নমনাল যকাে ্য-এ অনফি অফ যপ্রানিনকউের-এর তেন্ত57 58 ; এিং, 
মানিতানিহরাধ ী অপরাধ ও �ণেত্ার জন্য মায়ানমাহরর কম ্যকত ্যাহের নিরুহদ্ধ আহজ্যন টিনা-র 
িাি ্যজন ীন নিিার নিিাহ� যরানেঙ্া ও লানতন আহমরনকা-র মানিানধকার েলিমূহের োহয়র করা 
অপরাধজননত অনিহ�া�59। জানতিংঘও মায়ানমাহরর জন্য স্াধ ীন তেন্ত যকৌেল সতনর কহরহছ 
�া ২০১৯ িাহলর আ�স্ট মাি যরহক কা� ্যক্ম শুরু কহরহছ এিং �রা�র কর্্যপহক্ষর কাহছ প্রকাে 
করার জন্য যকি ফাইল সতনর করহছ ও নিনিন্ন নিষয় নিহলেষণ করহছ60।

এই নরহপাে ্যটি য� শুধুমারে, মায়ানামাহর ে্ােমাডও কর্্যক যরানেঙ্াহের নিরুহদ্ধ িংঘটিত 
�ণ নৃেংিতার নলনপিদ্ধকরহণই অিোন রােহছ তা নয়, িরং, স্াস্্কম ্যীহের প্রেতি অত্ন্ত 
ননি ্যরহ�াগ্য প� ্যহিক্ষণ প্রকাহের মাযেহম, িংঘটিত কম ্যকাণ্ডহক য�ৌন অপরাধ নেহিহি নিিাহরর 
জন্য, পুনরায় নিহিিনার সুহ�া� কহর নেহত পাহর61 62। এই ডকুহমটিটি, মায়ানমাহরর যপ্রক্ষাপহে 
কী পনরনস্নতহত য�ৌন ননপ ীড়ন িংঘটিত েহয়নছহলা যিই নিষহয়ও আহলাকপাত কহর এিং এই 
অপরাহধর কী ধরহনর নিিার েওয়া উনিৎ তা ননণ ্যহয়ও অিোন রােহত পাহর63। ে্ােমাডও-এর 
‘যমাডাি অপাহরনণ্ড‘ িা কাজ করার পদ্ধনত নিহিিনা করা ছাড়াও, প্রািনঙ্ক নিহলেষহণর মাযেহম 
এই অিমাননাকর কম ্যকাহণ্ডর যিৌ�নলক ও ঐনতোনিক কারণ যরহকও বু�া �াহি য�, ঐ িকল 
কম ্যকাণ্ড নছল ‘সুপনরকনপিত িা িি ্যব্যাপ ী’ এিং যিগুহলা যজারপূি ্যক উৎোত করার উহদেহযে ঘোহনা 
েহয়নছহলা। নিনিন্ন জনহ�াষ্ ীহক প্রোনকৃত নিনকৎিা ব্যিস্ার নিন্নতা, �ি ্যধারণ িা �ি ্যপাহতর 
োর, যরানেঙ্া িাি ্যাইিার ও িম্প্রোহয়র ক্ষয়ক্ষনত- এই নিষয়গুহলাও নিহিিনায় আনা উনিৎ। 

িাি ্যাইিারহের ে ীঘ ্যকাল ীন মাননিক আঘাত এিং জিািনেনেতার প্রনক্য়ায় অংেগ্রেহণ তাহের 
িামানজক, ধম ্যীয়, ও িাংস্কৃনতক িাধািমূেহক নপএইিআর নিস্তানরতিাহি নলনপিদ্ধ কহরহছ। 
িাি ্যাইিারহেরহক পুনরায় কষ্ট যেওয়ার আেঙ্কাহক এনড়হয় এই নরহপাহে ্য প্রাপ্ত তথ্, নৃেংিতা ও 
িংন লেষ্ট য�ৌন ননপ ীড়হনর নিরুহদ্ধ িংগৃেীত প্রমাণহক আরও যজারাহলা কহর ত্লহত পাহর64। 
স্াস্্কম ্যীহের প্রেতি তথ্ যরানেঙ্াহের সুরক্ষা ও অন্যান্য িোয়তা প্রোহনর যক্ষহরেও তাৎপ� ্যপূণ ্য 
েহত পাহর65 , য�মন আন্তজ্যানতক নিিারকাজ পনরিালনার িম্ভাব্য অিস্ান পনরিত ্যন কহর 
কক্সিাজাহরর ননকহে িনরহয় ননহয় আিা66।

 ‘ আর তারপহর আনম নজহজ্ি কনর... মায়ানমার যছহড় আিার 
িমহয়, যিনািেস্য িা অন্য যকাহনা ব্যনক্র মাযেহম তার 
যকাহনা িমস্যা েহয়নছহলা নক না। এরপহর নমননেোহনক নদ্ধা 
কহর যি কােঁহত শুরু কহর এিং িহল য� তাহক ও আমার মহন 
েয়, আরও ১৪ জন মনেলাহক ননহয় ন�হয় একটি িানড়হত 
তালািদ্ধ কহর রাো েহয়নছল এিং তারপহর তাহেরহক �ণধষ ্যণ 
করা েয়। তাহের মহযে কহয়কজন িাি ্যাইি করহত পাহরনন, 
নকন্তু যি যপহরনছহলা।‘
২০১৭ িাহল কুত্পালং ক্াহপে একটি আউেহপহেণ্ট নলিননহক কম ্যরত একজন নাি ্য প্র্ান ্েনার



Physicians for Human Rights phr.org 25

সুপানরে

এই নরহপাহে ্য প্রাপ্ত তথ্, নিহেষত: মায়ানমাহর রাকাকাহল যরানেঙ্াহের িহঙ্ ঘো য�ৌন 
ননপ ীড়হনর মারো, নৃেংিতা ও প্াোন ্য, িাংলাহেহে ক্মা�ত ঘেহত রাকা অন্তরঙ্ িঙ্ী 
কর্্যক ননপ ীড়ন, এিং নিনকৎিা প্রোহনর যক্ষহরে কঠিনতম প্রনতকূলতা- জাতীয়, আঞ্চনলক 
ও আন্তজ্যানতক প� ্যাহয় সুিংঘিদ্ধ নিিার-ব্যিস্ার োনিোর। য�হেত্ মায়ানমার িরকার, 
যরানেঙ্াহের সুরক্ষা প্রোন ও নৃেংিতাহরাহধ এর োনয়ত্ব পালহন িারিার ব্যর ্য েহয়হছ, 
সুতরাং, িাি ্যাইিারহের জরুরী প্রহয়াজহন কা� ্যকর ী, ে ীঘ ্য-যময়াে ী নিনকৎিা যিিা, 
ভুক্হিা� ীহক যকন্দ্র কহর পনরিানলত নিিার ব্যিস্া, এিং জিািনেনেতার ব্যিস্া ও 
পুনরায় িংঘেন প্রনতেত করার ননচিয়তা প্রোহন আরও যজারাহলা ব্যিস্া গ্রেণ করার 
জন্য প্রহয়াজনীয় পেহক্ষপ যনওয়া এেন অন্যান্য রাষ্ট্র ও আন্তজ্যানতক িংস্ার োনয়ত্ব। 
িাি ্যাইিারহের জন্য ন্যায়নিিার ও জিািনেনেতার ব্যিস্ার িোয়তায়, অন্যান্য রাষ্ট্র 
এিং আন্তজ্যানতক িংস্ার আইনী নিনধননহষধ ও োনয়হত্বর িহঙ্ িামঞ্জস্যতা িজায় যরহে, 
নপএইিআর, ননহ্াক্ সুপানরেিমূে জরুরীনিনতিহত ও গুরুত্ব িেকাহর নিহিিনার আহ্ান 
জানাহছে:

 মায়ানমার িরকাহরর প্রনত: মায়ানমার িরকাহরর প্রনত:
 ▪ যুহদ্ধর পনরকপিনার অংে নেহিহি য�ৌন ননপীড়হনর প্রহয়া�িে ে্ােমাডও- এর নিরুহদ্ধ গুরুতর 

মানিানধকার লঙ্ঘহনর িকল অনিহ�াহ�র দ্রুত, স্াধীন ও ননরহপক্ষ অপরাধমূলক/যফৌজোনর 
তেন্ত শুরু করা। 

 ▪ ে্ােমাডও ও অন্যান্য ননরাপতিা িানেনী কর্্যক, যরানেঙ্াহের নিরুহদ্ধ িংঘটিত য�ৌন ননপীড়নিে 
িকল প্রকার অপরাহধর মারো ও তাৎপ� ্যহক স্ীকার কহর যনওয়া এিং স্াধীন �ণ আোলহত, 
মানিতা লঙ্ঘনকারী িকল অপরাধীর োনস্তর ব্যিস্া ও ভুক্হিা�ীহের ক্ষনতপূরণ নননচিত করা। 

 ▪ আন্তজ্যানতক আইহনর নিনধমালার িহঙ্ িামঞ্জস্য যরহে, যরানেঙ্ািে িকল জানত�ত য�াষ্ীর 
মানিানধকাহরর ননচিয়তা প্রোহনর জন্য জরুরীনিনতিহত আইহনর িংস্ার িাধন করা। 

 ▪ না�নরকত্ব প্রোন, ঘরিানড় ও জনমজমা পুনরুদ্ধাহরর ননচিয়তা প্রোনিে- দৃঢ় ও সুপনরকনপিত 
উপাহয় তাহের মানিানধকার নননচিত কহর, এিং িনিষ্যহত এই ধরহনর অপরাহধর পুনরাবৃনতি 
যরাহধ অনফনিয়্াল আনুষ্াননক প্রনতশ্রুনত প্রোন কহর- যরানেঙ্া িাি ্যাইিারহের জন্য ননরাপে, 
ম� ্যাোপূণ ্য ও যস্ছোয় প্রত্ািত ্যহনর ননচিয়তা যেওয়া। 

 িাংলাহেে িরকাহরর প্রনত: িাংলাহেে িরকাহরর প্রনত:
 ▪ মাননিক স্াস্্হিিার ব্যিস্ািে, য�ৌন ননপীড়হনর ন েকার যরানেঙ্া িাি ্যাইিারহের জন্য �রা�র 

নিনকৎিা যিিার ব্যিস্া করা। 
 ▪ যরানেঙ্া েরণার ্যীহের জন্য আইনী সুরক্ষা ব্যিস্া নননচিত করা, েরণার ্যী নেহিহি যরানেঙ্াহের দ্রুত 

আইন�ত স্ট্াোি ও িনে প্রোন করা, এিং য� যকাহনা ধরহনর প্রত্ািত ্যন িা স্ানান্তহরর পনরকপিনা 
য�ন ননরাপে, ম� ্যাোপূণ ্য ও যস্ছোয় ঘহে তা নননচিত করা। 

 ▪ তেন্ত পনরিালনা ও প্রহয়াজনীয় প্রমাণ িংগ্রহের জন্য অনুমনত নননচিত করািে, মায়ানমাহর, 
যরানেঙ্াহের িহঙ্ িংঘটিত য�ৌন ননপীড়নিে অন্যান্য িকল মানিানধকার লঙ্ঘহনর অনিহ�াহ�র তেহন্ত 
িোয়তা করা। 

 ▪ যরানেঙ্া িাি ্যাইিাররা য�ন প� ্যাপ্ত সুরক্ষা এিং োর ীনরক ও িাইহকাহিাযোল নিনকৎিা গ্রেহণর সুহ�া� 
পায় তা নননচিত করহত এিং ধষ ্যণ, য�ৌন েয়রানন ও সিিানেক িপেহক ্য ননপীড়হনর প্রনতহরাধ ও তেন্ত 
ত্বরানন্বত করহত িাড়নত উহদ্যা� গ্রেণ করা।  

 মাননিক িোয়তা িংস্া, োতািংস্া ও স্ান ীয় যিিাোনকার ীহের প্রনত: মাননিক িোয়তা িংস্া, োতািংস্া ও স্ান ীয় যিিাোনকার ীহের প্রনত:
 ▪ মায়ানমাহরর ‘নলিয়াহরন্স অপাহরেন্স’-যরহক যরানেঙ্া জনহ�াষ্ী য� মাননিক নিপ� ্যহয়র ন েকার েয় তা 

যরহক পনররোণ নেহত িকল যরানেঙ্া েরণার ্যীর জন্য দ্রুত ও েীঘ ্য-যময়ােী িাইহকাহিাযোল ও মাননিক 
স্াস্্হিিার ব্যিস্া নননচিত করািে, য�ৌন ননপীড়হনর িাি ্যাইিারহের জন্য পনরপূণ ্য ও িাি ্যাইিার-
যকনন্দ্রক নিনকৎিার সুহ�া� িাড়াহনার জন্য কাজ করা। 

 ▪ য�ৌন ননপীড়হনর িাি ্যাইিারহের জন্য ন্যায়নিিাহরর সুহ�া� কহর যেওয়া এিং �ারা ননহজহের 
অনিজ্তার করা প্রকাে করহত ইচ্ছুক তাহের জন্য প্রহয়াজনীয় আইনী সুরক্ষার ব্যিস্া করা। 

 ▪ য�ৌন ও নলঙ্নিনতিক িনেংিতার (এিনজনিনি) সুষ্ঠু নরহপাে ্য ও নলনপিদ্ধকরহণর জন্য �রার ্য পদ্ধনত 
উদ্ািন ও িাস্তিায়ন করা এিং প্রন েক্ষণপ্রাপ্ত স্াস্্কম ্যী দ্ারা ফহরনন্সক উপাতি িংগ্রে ও িংরক্ষহণর 
কা� ্যকরী ব্যিস্া গ্রেণ করা। 

 ▪ স্াস্্হিিা ও ন্যায়নিিার নননচিতকরহণর যক্ষহরে, নিহেষ কহর এিনজনিনি ও মাননিক স্াহস্্র যক্ষহরে 
যরানেঙ্া িম্প্রোহয়র িেস্যহের বৃেতির িপেপৃক্তা নননচিত করা। 

 ▪ িাি ্যাইিারহেরহক �রার ্য ও উন্নত মাহনর যিিাোন নননচিত করার জন্য, নিহেষ কহর তথ্ প্রকাহে 
িাি ্যাইিারহের ইছোর প্রনত নিহিিনা ও িম্ান যেোহনার জন্য িকল নিষহয়র ও নিহেষ নিিাহ�র 
স্াস্্কম ্যীহের প্রহয়াজনীয় ন েক্ষা ও প্রনেক্ষণ প্রোন। 

 ▪ প� ্যাপ্ত নিনকৎিা ও মহনািামানজক যিিা নননচিত করার জন্য, যিিা প্রোনকারী ও অনুিােহকরা য�ন 
দুি ্যল জনহ�াষ্ীর, য�মন ন েশু, পুরুষ, যলিনিয়ান, য�, িাইহিক্সঠুয়্াল, কু্য়ার/যকাহয়হচিননং ও ইটিাহি ্যক্স 
িাি ্যাইিারহের মহযে ননপীড়হনর লক্ষণিমূে বু�ার জন্য প্রহয়াজনীয় প্রন েক্ষণপ্রাপ্ত েয় তা নননচিত করা। 

 ▪ এিনজনিনি ও িমপ� ্যাহয়র অপরাহধর ন েকার িাি ্যাইিারহের জন্য ন্যায়নিিাহরর িোয়তায়, য�ৌন 
ননপীড়হনর সুষ্ঠু নলনপিদ্ধকরহণর জন্য মানিপেন্ন প্রনক্য়া িালু করা। 

 ▪ এিনজনিনি িংক্ান্ত যলাকলজ্ার িয় দূর করার জন্য, য�া�াহ�া� উপকরণ সতনর ও ক্াহপেইন-এর 
পনরকপিনা ও নরহপাে ্য করা এিং নিদ্যমান নিনকৎিা ও মাননিক স্াস্্হিিার অধীহন প্রহয়াজনীয় যিিা 
গ্রেণ করাহক উৎিানেত করা। 
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সুপানরে
ক্মে:

স্ ীকৃনত

 আন্তজ্যানতক িম্প্রোহয়র প্রনত:  আন্তজ্যানতক িম্প্রোহয়র প্রনত: 
 ▪ য�ৌন ননপীড়নিে যরানেঙ্াহের নিরুহদ্ধ িকল প্রকার মানিানধকার লঙ্ঘনকারী অপরাধীর 

উপযুক্ োনস্ত নননচিত করার জন্য িম্ভাব্য িকল ব্যিস্া গ্রেণ করা। 
 ▪ িাি ্যাইিার-যকনন্দ্রক কা� ্যপ্রণালী নননচিত কহর, প্রহয়াজনীয় অর ্যনননতক, প্রযুনক্�ত, আইন�ত 

ও রাজনননতক িোয়তা নেহয় একটি পনরপূণ ্য আন্তজ্যানতক অপরাহধর নিিার প্রনক্য়া সতনর 
করহত িোয়তা করা। 

 ▪ ইটিারন্যােনাল যকাে ্য অফ জানস্টি দ্ারা জানরকৃত ননয়হমর অধীহন, যরানেঙ্াহেরহক �ণেত্া 
ও অন্যান্য নৃেংি অপরাধ িংঘেন যরহক সুরক্ষা প্রোহনর জন্য, মায়ানমার িরকার য�ন িামথ্্য 
অনু�ায়ী িকল ব্যিস্া করহত িাযে েয় তা নননচিত করা। 

 ▪ ইছোকৃতিাহি ননোরুণ �ন্ত্রণা যেওয়া িা োর ীনরক ও মাননিক স্াহস্্র গুরুতর ক্ষনত 
করারউহদেহযে, য�ৌন অপরাধ ও য�ৌন েয়রানন প্রত্ক্ষ করহত িাযে করাহক অমাননিক আিরণ 
নেহিহি প্রনতন ষ্ত করা এিং যিই অনু�ায়ী নিিাহরর ব্যিস্া নননচিত করা। 

 ▪ য�ৌন ননপীড়হনর িাি ্যাইিারহের জন্য নিিার ব্যিস্ার অধীহন ক্ষনতপূরহণর ব্যিস্া করা, 
য�গুহলা েহি পনরিত ্যনহ�াগ্য, পুনি ্যািনমূলক ও প্রনতোনমূলক, এিং এই কা� ্যক্হমর পনরকপিনা 
ও িাস্তিায়হনর জন্য িাি ্যাইিার-যকনন্দ্রক কা� ্যপ্রণালী নননচিত করা। 

 ▪ যরানেঙ্া িাি ্যাইিার ও তাহের িম্প্রোহয়র দৃন ষ্টিঙ্ী ও প্রহয়াজনহক অগ্রানধকার প্রোনকারী ও 
নৃেংিতার পুনরাবৃনতি প্রনতহরাহধর উহদেহযে পনরকনপিত, নিনিন্ন পনরিত ্যনসূিক নিিার প্রনক্য়া 
য�ন আন্তজ্যানতক নিিার ও জিািনেনেতার প্রহিষ্টাহক িোয়তা কহর তা নননচিত করা। 

 ▪ যরানেঙ্াহের জন্য না�নরকত্ব, িানহ্যকিাহি মানিানধকাহরর সুরক্ষািে যকিলমারে 
আন্তজ্যানতকিাহি ননচিয়তা এিং প্রহত্হকর ননরাপতিা ও ব্যনক্�ত ইছো নননচিতকরণ ব্যিস্ার 
ননরীক্ষণ েহল তহিই েরণার ্যীহের ননরাপে, ম� ্যাোপূণ ্য ও যস্ছো-প্রত্ািত ্যনহক িমর ্যন করা। 

এই নরহপাে ্যটি য�ৌরিাহি প্রণয়ন কহরহছন োোনূর আক্ার যিৌধুর ী, এমএ, এমএিএি, 
নপএইিআর কনিালহেটি; নলন্নি নগ্রন, এমএ, নপএইিআর নিননয়র যপ্রাগ্রাম যকাঅনড ্যহনের, 
যপ্রাগ্রাম অন যিক্সঠুয়াল িাহয়াহলন্স ইন কননলি্ যজানি; নলন্া কালনজ, নপএইিনড, যেননর 
যফাড ্য যেলর নিহস্টম-এর নিননয়র নরিাি ্য ইনহিনস্টহ�ের, য্ািাল যেলর ইননন েহয়টিি; 
েমাি ম্াকহেল, এিএম, নপএইিআর যডপুটি নডহর্র যপ্রাগ্রাম অন যিক্সঠুয়্াল িাহয়াহলন্স ইন 
কননলি্ যজানি; এিং রনণত নমহোনর, এমনড, এমএইিএি, নপএইিআর নিননয়র যমনডহকল 
অ্াডিাইির, ফ্ানমনল যমনডনিন নিিাহ�র প্রহফির, জজ্যোউন ইউননিানি ্যটি স্কুল অফ 
যমনডনিন। 

�হিষণার পনরকপিনা ও িাস্তিায়হন নরহপাে ্য যলেকহের পাোপান ে নছহলন োনরে নিন েনফক, 
এমএিএি, নপএইিআর কন্সাল্্াটি; এিং অ্ানক্ারনরন গুডম্ান, এমনড, এমনপএইি, প্রসূনত 
স্তীহরা� ও প্রজনন জীিনিজ্ান নিিাহ�র প্রহফির, োি ্যাড ্য যমনডহকল স্কুল; নডহর্র অফ 
য্রিন্থ এণ্ড যিনরননটি এমনজএইি য্ািাল ইননন েহয়টিি টু এন্ যজন্ার-যিিড িাহয়াহলন্স, 
মািাচুহিেি যজনাহরল েিনপোল। 

আইন�ত নিহলেষহণ নছহলন প্রতীমা নারায়ণ, যজনড, নিননয়র যপ্রাগ্রাম ম্াহনজার, য্ািাল 
ইননন েহয়টিি ফর জানস্টি, ট্ঠুর এণ্ড নরকনন্সনলহয়েন, ইটিারন্যােনাল যকায়ানলহয়েন অফ 
িাইেস্ অফ কনোহয়ন্স। 

নপএইিআর-এর য� কম ্যকত ্যারা এই নরহপাে ্য যলো ও িপোেনায় অিোন রাহেন: যডড 
ড্্নাি্াটি, নডহর্র অফ কনমউননহকমন্স; নমহেল নেিলার, এমনড, এমনপএ, যমনডহকল 
নডহর্র; ক্াহরন যনইমার, যজনড, এলএলএম, এমএ, নডহর্র অফ যপ্রাগ্রামি; মাইহকল 
যপহয়ন, নিননয়র অ্াডহিাহকনি অনফিার এন্ ইটিানরম অ্াডহিাহকনি নডহর্র; লহরন্স 
রনিন্সন, এমএ, অ্াডহিাহকনি যকাঅনড ্যহনের; এিং সুিানা িারনকন, এমএড, নডহর্র অফ 
পনলনি। 

যমনডনিন, আইন ও মানিানধকার নিষহয় মায়ানমাহরর একেল নিহেষজ্ িানহ্যক মূল্ায়ন 
প্রোন কহরন: অ্াডাম নরিাড ্যি, এমনড, নপএইিনড, এমনপএইি, নপএইিআর যিাড ্য যমম্বার, 
নিননয়র যেকননক্াল অ্াডিাইির, কনমউননটি পাে ্যনাি ্য ইটিারন্যােনাল; এিং ইয়ািনমন 
উলোে, যরানেঙ্া নেউম্ান রাইেি অ্ান ্নিস্ট। 

নরহপাে ্যটি িপোেনা ও প্রকাহের জন্য প্রস্তুত কহরন লিনেয়া যরডার, এমএি, নপএইিআর 
নিননয়র কনমউননহকেন্স ম্াহনজার। হ্যানা ডাননফ, নপএইিআর নডনজোল কনমউননহকেন্স 
ম্াহনজার, নরহপাে ্যটির নডনজোল উপস্াপনার ব্যিস্া কহরন। 

এই নরহপাে ্য সতনরহত ননহজহের অনিজ্তা যেয়ার করহত ইচ্ছুক স্াস্্কম ্যীহের কাহছ 
নপএইিআর আন্তনরকিাহি কৃতজ্। নপি এন্ স্ট্ানিলাইহজেন যপ্রাগ্রাম-এর মাযেহম, 
ক্ানাডা নডপাে ্যহমটি অফ ফহরন অ্াহফয়াি ্য, যট্ড এন্ যডহিলপহমটি- এই নরহপাে ্য সতনরহত 
আংন েকিাহি আনর ্যক িোয়তা কহরহছ। 
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য�ৌরিাহি অজ্যন


