দৃশ্য – ১ঃ
ফাতিমার দুদদশ্া
ফাতিমা একজন ২১ বছর বয়সের ররাত িংগা নারী। মায়ানমাসর েত িংেিার পসর, রেও অসনক মানুসের
োসে জীবন বাচাসি বািংলাসদসশ্ আসে এবিং এখন কযাসেই বেবাে কসর। িার োসে িার রছাট দুই
ভাই ও োসক। মায়ানমাসরর েত িংেিায় ফাতিমা িার বাবা ও মা দুইজনসকই াতরসয়সছ। েম্প্রতি, িার
কযাসের প্রতিসবশ্ীরা িার তবসয়র জনয একটট পাত্র টিক কসরসছ। রছসলটটও এতক কযাসে বেবাে
কসর, ফাতিমার ঘসরর কাসছই িার বেবাে। োমাজজক তরিী অনুযায়ী, তবসয়র জনয রে ইতিমসযযই
রছসলসক িার রশ্ে েম্বল ২০০০০ টাকা তদসয়সছ। এতক েমসয় কাছাকাতছ এতক ব্লসক বেবােরি অনয
একটট পতরবার ফাতিমার োসে রযাগাসযাগ কসর িাসক বসলসছ এই তবসয় রভসে তদসি এবিং এ তবেসয়
িাসক চাপ প্রসয়াগ করসছ। কারন, রয রছসলটটর োসে ফাতিমার তবসয় টিক সয়সছ, িার উক্ত
পতরবাসরর একটট রমসয়র োসে েেকদ আসছ, এবিং রছসলটট ঐ রমসয়সকও কো তদসয়সছ িাসক তবসয়
করসব বসল। রছসলটটর োসে রমসয়টট শ্াতররীক েেরসকও জতিসয় পসরসছ এবিং রমসয়টট এখন েন্তানেম্ভবা। ফাতিমা তবসয় রভসে তদসি রাজজ সেনা, রকননা তবসয়র েকল আসয়াজন েেন্ন সয়সছ।
এতবেসয় পতরবারটটর োসে ফাতিমার রবশ্ কসয়কবার ঝগিা সয়সছ এবিং ঝগিার এক পরযাসয় ঐ
পতরবাসরর রলাকজন ফাতিমাসক মারসযার ও কসর। শুযু িাই না, পতরবারটট ফাতিমার নাসম মাজঝ,
র ডমাজঝ ও পুতলশ্ ও তে আই তে এর কাসছ অতভসযাগ কসরসছ। ফাতিমার যার োসে তবসয়র কো
সয়সছ, রেই রছসলটট পলািক আসছ। ফাতিমা এখন খুতব অে ায় অবস্থার মসযয আসছ। এতক োসে
ফাতিমাসক অসনক রবতশ্ োমাজজক য়রাতনর মসযয পরসি সে। রে এখন ঘর রেসক রবর সিও ভয়
পায়।
দৃসশ্য অতভনয়
আপতন ফাতিমার বাতি তগসয়সছন। আপতন যখন িার বাতিসি ঢুকসলন, িখন রদখসলন রে কাদসছ।
রে খুতব অে ায় রবায করসছ, রযস িু িার রকান অতভভাবক রনই। ঐ পতরবাসরর েদেযরা িাসক
আবার মারসযার করসি পাসর, রে এই ভয় ও পাসে। রে বুসঝ উিসি পারসছ না, রে এখন তক করসব।
প্রশ্ন
১। আপতন ফাতিমাসক তপএফএ রেবা রদয়ার জনয তকভাসব প্রস্তুতি তনসবন?
২। এসেসত্র আপনার তক তক িসেযর প্রসয়াজন?
৩। ফাতিমাসক তপএফএ দাওয়ার জনয তক তক উপাদান ইতিমসযযই আপনার াসি আসছ ?
৪। আপতন ফাতিমার তনজস্ব আত্মতবশ্বােসক পতরতস্থতির োসে খাপ খাওয়াসনার জনয তকভাসব কাসজ
লাগাসবন?
৫। ফাতিমার োসে কো বলার েময় তক তক তবেয় লেয করা প্রসয়াজন?
৬। তকভাসব আপতন ফাতিমার কো শুনসবন ও িাসক শ্ান্ত করসবন?
৭। ফাতিমার প্রতি ে ায়িা আসরা রবতশ্ েম্প্রোতরি সি সল আপতন িাসক আর তক তক রেবা
বযবস্থার োসে রযাগাসযাগ কতরসয় রদসবন এবিং তকভাসব িাসক এই পতরতস্থতির োসে মাতনসয় চলসি
ো াযয করসবন?

দৃশ্য -২ঃ
লাকতি েিংগ্রস তবপসদর আশ্িংকা
এই মু ু রসি কযাে-১৬রি প্রায় ২০০০০ মানুে বেবাে করসছন। এই কযাসে যারা বেবাে করসছন,
িাসদর জনয লাকতি েিংগ্র করা একটট রবশ্ বি যরসনর েমেযা। কযাসের রলাকজন পাসশ্র জেল
রেসক প্রায়শ্ই কাি েিংগ্র করসি যায়। কখসনা বাতির বিরা/অতভভাবকরা জেসল কাি েিংগ্র
করসি যায়, আবার প্রায়ই িারা বাচ্চা বা তকসশ্ার- তকসশ্ারীসদর ও এই কাসজ পাটিসয় োসকন। এমতন
একজন কাি েিংগ্র কারীর নাম াবো, িার বয়ে ১০ বছর, রে এই কযাসে িার বাবা জতলল ও মা
র াস্নার এবিং আসরা োি ভাইসবাসনর োসে বেবাে কসর। রে োযারনি িার বন্ধুসদর োসে জেসল
কাি েিংগ্র করসি রযি, যখন িার বাবা-মা অনয কাসজ বযস্ত োসক। একতদন বাবা অেুস্থ োকায়
াবোসক জেসল কাি েিংগ্র করসি যায় এবিং রেতদন রে একা তছল, িার োসে রকান বন্ধু রেতদন
যায়তন। একা একা জেসল যাওয়ার পর রে দুবত্তসদর
ৃদ
াসি যতেিদ য়। স্থানীয় রলাকজন িাসক খুসজ
পায়, এবিং কযাসে খবরটট রপৌসছ রদয়। এতক তদসন িাসক ােপািাসলও ভতিদ করা য়।
এমু সূ িদ পুসরা পতরবারটট খুতব দুদদশ্ার মসযয তদসয় যাসে, তবসশ্ে কসর রমসয়টটর বাবা-মা। িার মা
প্রচন্ডভাসব মানতেক আঘাি রপসয়সছ এবিং এ মু ু রসি িার ো াযয দরকার।
প্রশ্ন
১। আপতন ো াযয করার জনয তকভাসব প্রস্তুতি তনসবন?
২। ে ায়িা দাওয়ার জনয আপনার তক তক িসেযর প্রসয়াজন?
৩। িাসদর তনরাপত্তা তনজিি করার জনয তক তক জজতনে লেয করা প্রসয়াজন?
৪। রেখাসন যাওয়ার পর রকান রকান তবেয় আপনার লেয করা প্রসয়াজন বসল আপতন মসন কসরন?
৫। ে ায়িা প্রদান করার জনয তক তক উপাদান আপনার কাসছ আসছ?
৬। িাসদর তক যরসনর ে ায়িার প্রসয়াজন সি পাসর? িাসদরসক এেকল ে ায়িা প্রদান করার জনয
তকভাসব অনয রেবার োসে েিংযুক্ত করসবন?
৭। আপতন রমসয়টটর মা রক তকভাসব শ্ান্ত করসবন?
৮। আপতন ভতবেযসি তনরাপসদ জ্বালাতন েিংগ্র করার জনয তবকল্প রকান উপায় জানাসবন?
৯। াবোর মাসক পতরতস্থতির োসে খাপ খাওয়াসনার জনয তক তক পন্থা অবলম্বন করসি বলসবন?
১০। পতরবারটট যতদ আইতন ে ায়িা চায়, িা সল িাসদর তকভাসব আইতন রেবার োসে েিংযুক্ত করা
যায়?

দৃশ্য- ৩ঃ
কযাসে পুনবােসনর
দ
একটট গল্প
মায়ানমাসর েত িংেিার পসর তবশ্াল েিংখযক ররাত িংগারা িাসদর ঘরবাতি াতরসয়সছ এবিং জীবন বাচাসি
িারা বািংলাসদসশ্ এসে আশ্রয় তনসয়সছ। আগি মানুসের েিংখযাটট অসনক বি ওয়ার কারসন,
িৎেণাৎ মানুেসক বেবাসের জনয রকান জায়গা রদয়া যাজেল না, এবিং িাসদর রমৌতলক
তবেয়গুসলাসি ে ায়িা করা েম্ভব জেল না। এই মানুেগুসলাসক আশ্রয় রদয়ার জনয েরকার পুরািন
ররজজস্টাডদ কযাসের পাসশ্র জায়গাগুসলাসক িাসদর আশ্রয় দাসনর জনয বরাদ্দ কসর। যতদও এেকল
জায়গা মুলি পা াতি এবিং অস্থায়ী কযাে ত োসব রবশ্ দুগমদ একটট এলাকা। ৩-৪ মাে পসর বো দ শুরু
য়, যা কক্সবাজাসর রবশ্ বি একটট প্রভাব রফসল। ভারী বেসণর
দ
কারসন এলাকায় ভুতম ধ্বে ও
আকজিক পাতনর ঢল ওয়ার ঝু তক রবসর যায়। এমন অবস্থায়, েরকার েকল এনজজওসক তনসদদ শ্
তদসয়সছ রযন িারা কযাসে বেবােকারী রযেকল পতরবার ঝু তকপূণ এলাকায়
দ
বেবাে করসছ, িাসদর
তনরাপদ স্থাসন েতরসয় রনয়। এন জজ ওর কমীরা এই কাজটট করসি তগসয় রবশ্ েমেযার েম্মুখীন সে।
ররাত োসদর মসযয একটট গুজব ছতিসয় পসরসছ রয এনজজও কমীরা আেসল িাসদর তনরাপদ স্থাসন
তনসয় যাসেনা, িারা আেসল পতরবারসদর পুনরায় মায়ানমার পাটিসয় তদসে। ররাত ো পতরবারগুসলাসি
রবশ্ আিঙ্ক ছতিসয় পসিসছ। িারা পুনবােসন
দ
রাজজ সে না এবিং এতবেসয় এনজজওর রলাকজনসদর
রকানযরসনর রকান ে ায়িা করসছ না।
প্রশ্ন
১। রযেকল পতরবারগুসলার পুনবােন
দ
ে ায়িা প্রসয়াজন িাসদরসক ে ায়িা করার জনয আপতন
তকভাসব প্রস্তুতি গ্র ণ করসবন?
২। এই ে ায়িা প্রদান করার জনয আপনার তক তক িসেযর প্রসয়াজন?
৩। এতবেসয় আপনার আর তক তক উপাদান প্রসয়াজন সি পাসর?
দৃসশ্য অতভনয়
আপতন একটট বাতিসি যাসেন রযখাসন একজন তবযবা মত লা বেবাে কসরন। িার োসে িার
তকসশ্ারী রমসয়টট বেবাে কসর। িারা রযই বািীটটসি বেবাে করসছ, রেটট একটট ভূ তমধ্বে প্রবন
এলাকায় অবতস্থি। িাসদর খুতব দ্রুি পুনবােন
দ
তবেয়ক ে ায়িা প্রসয়াজন। তকন্তু িারা খুতব ভসয় আসছ,
রকননা িারাও গুজবটা শুনসি রপসয়সছ এবিং এখন িারা এনজজওর করমীসদর কো শুনসি চাসেনা,
িাসদরসক তনরাপসদ পুনবােন
দ
করার প্রজিয়াসি রকান যরসনর ে ায়িাও করসছ না।
রদখা
১। আপতন উক্ত বাতিসি যাওয়ার েময় তনসজর তনরাপত্তা তকভাসব তনজিি করসবন?
২। আপতন যখন ওই এলাকায় অবস্থান করসবন িখন িাি ভূ তমধ্বে বা আকজিক পাতনর ঢল তবেসয়
তকভাসব তনসজসক েসচিন করসবন?
৩। পতরবারটটর প্রােতমক প্রসয়াজনগুতল তক িা আপতন তকভাসব লেয করসবন?
রশ্ানা
১। আপতন তকভাসব ওই নারীর কাসছ তগসয় রে আর িার রমসয় তক তবেসয় ভয় পাসেন, িা শুনসবন?
২। িাসদর প্রােতমক প্রসয়াজনগুতল এমু সূ িদ তক, িা িাসদর কাছ রেসক তকভাসব শুনসবন?
েিংসযাগ

১। পতরবারটটসক এই আিিংতকি অবস্থা রেসক তকভাসব শ্ান্ত করসবন ও পুনবােন
দ
েেসকদ িাসদরসক
েটিক িেয প্রদান করসবন?
২। িারা পুনবােসন
দ
রাজজ সল, পুনবােসনর
দ
কাজ যারা করসছন, িাসদর োসে তকভাসব আপতন
পতরবারটটসক রযাগাসযাগ কতরসয় তদসবন?
৩। পতরবারটটর অনযানয রযেকল প্রােতমক প্রসয়াজনগুতল এমু সূ িদ প্রসয়াজন, রেগুতল তনজিি করসি
রকান রকান রেবা বযবস্থার োসে আপতন িাসদর েিংসযাগ কতরসয় তদসবন?

