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যনিও সংবািসণূরে জািা গগণে গয ২০১৯ সাণলর আণগ প্রত্াবাসণির 
পনরকল্পিা আর এণগাণব িা, তবু সাম্প্রনতক নকেু ঘটিার কারণে 
গরানিঙ্া সম্প্রিাণ়ের মণ্্ এর পনরকল্পিা এবং তার আিুষনঙ্ক 
ব্বস্া নিণ়ে প্রশ্ন ও আশংকা গবণড় গগণে। গরানিঙ্ারা পনরষ্ারভাণব 
বণলণেি গয তাণির নিণজণির ব্াপাণর এবং তাণির পনরবাণরর 
জি্ নসদ্ান্ত গি়োর আণগ তাণির তণথ্র প্রণ়োজি। এোড়াও 
তারা োি গয এই ব্াপাণর তাণির মতামত জািা িণব, মতামতণক 
গুরুত্ব গিও়ো িণব এবং তারা সনরি়েভাণব এই প্রনরি়ো়ে অংশগ্রিে 
করণবি। এই ্রণির সংণবিিশীল এবং আণবগপ্রবে নবষ়ে নিণ়ে 
কাজ করার সম়ে সিা়েতার কাণজ নিযুক্ত মািুষণির নকেু মলূ শব্দ 
গজণি রাখা ভাণলা।

 প্রত্যাবযাসন সংক্যান্ত জটিলতযা

গরানিঙ্া ভাষাণত ‘প্রত্াবাসি’-এর গকািও প্রনতশব্দ গিই, এবং খবু 
কম গরানিঙ্াভাষাভাষীই বাংলা শব্দ প্রত্াবাসি-এর অথকে বুঝণত 
পাণরি। োটগাাই়ো ভাষাভাষীরাও প্রত্াবাসি শব্দটিই ব্বিার 
কণরি। প্রত্াবাসি গবাঝাণত গরানিঙ্ারা বারমাত ও়োনিস িাটাই 

গিাি কথাটি ব্বিার কণরি, যার মাণি িল ‘মা়োিমাণর গিরত 
পাঠাণিা’। এই কথাটিণত এবং ব্বহৃত অি্াি্ কথাণতও এটি লক্্ 
করা যা়ে গয প্রত্াবাসণির সাণথ যুক্ত অি্াি্ কাজ মািুষ নিণজ 
কণর িা বরং তাণির সাণথ ‘করা ি়ে’। অথকোৎ, ব্বহৃত কথাগুনল 
ইংনগত গি়ে গয মািুণষর নিণজর নকেু করার ক্মতা গিই বা তাণির 
এই নসদ্ান্তগুনলর গকণ্রে রাখা িণছে িা।

‘গবেছো়ে প্রত্াবাসি’ কথাটি গরানিঙ্া ভাষা়ে ব্াখ্া করা কঠিি। 
গরানিঙ্া ভাষাভাষীরা নিণজার কুনশ-কুনশ বামকোত ও়োনিস 
গলাইণজাি কথাটি ব্বিার কণরি যার অথকে িণছে ‘গবেছো়ে 
মা়োিমাণর গিরত নিণ়ে আসা। উপরন্তু, গরানিঙ্ারা ইংণরনজ শব্দ 
‘ভলান্ানর’-র সাণথ ‘ভলানন়্োণরর’ নমল পাি, গয শব্দটি ক্াণম্প 
োটগাাই়ো ও বাংলা ভাষীরা প্রা়েই ব্বিার কণরি। বাংলাণিণশ 
গরানিঙ্া সম্প্রিা়ে তাণির ভাষা়ে ‘ভলানন়্োর‘ শব্দটি সানমল কণর 
নিণ়েণেি যা নিণ়ে নিনিকে ষ্টভাণব গরানিঙ্া রোে কমমীণির গবাঝাণিা 
ি়ে (তারা এটিণক ‘গবাণলািটি়োর’ উচ্ারে কণরি)। শণব্দর মণ্্ 
এই নমণলর কারণে গরানিঙ্া সম্প্রিাণ়ের মণ্্ নবভ্ানন্ত ততনর িণত 
পাণর, নকেু মািুষ ভাবণত পাণরি গয গবেছোণসবীরা (ভলানন়্োর) 

মা়োিমাণর নিণর যাণছেি। গযণিতু প্রত্াবাসণির সাণথ যুক্ত অণিক 
গটকনিক্াল শব্দই গরানিঙ্া ভাষা়ে গিই তাই সিজ শব্দ ব্বিার 
কণর প্রত্াবাসণির ্ারো বুনঝণ়ে বলা গুরুত্বপেূকে। গযমি ‘গবেছো়ে’ 
গবাঝাণিার জি্ নিণজার ইসসা অথবা কুনশ-কুনশ এবং ‘গিরত 
যাও়ো’ গবাঝাণিার জি্ ও়োনিস ব্বিার করা গযণত পাণর।

ট্ািনজট ক্াম্পগুনলণক সা্ারেত গাাট বলা ি়ে যা বাংলা শব্দ 
ঘাট গথণক গিও়ো িণ়েণে, যার অথকে ‘িিীর গজটি’। এর কারে িল 
ট্ািনজট ক্াম্পগুনল সা্ারেত িাি িিীর পাণশ এই গজটিগুনলর 
কাোকানে রণ়েণে।

 প্রত্যাবযাসন সম্পর ক্ে  প্রত্যাশযা

গরানিঙ্া সম্প্রিা়েণক নবনভন্ কাণজর জি্ অণিকগুনল কারকে  ব্বিার 
করণত ি়ে এবং কখিও কখিও এগুনল নবভ্ানন্ত অথবা নমথ্া প্রত্াশা 
ততনর কণর। এর মণ্্ রণ়েণে পষু্টি কারকে , টিকা কারকে  এবং অবশ্ই 
MOHA (বাংলাণিশ বেরাষ্ট্র মন্ত্রোল়ে) কারকে , যাণক গরানিঙ্ারা গিটা 
কারকে  বণলি (যা আক্নরক অণথকে ‘লণকট কারকে ’ গবাঝা়ে কারে তারা 

প্রত্যাবযাসন সম্পর ক্ে  
ভযাষযাগত ববরবচনযা
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কখিও কখিও এটি িাণরর মণতা গলা়ে পণর থাণকি)। ইউএিএইেনসআর বাণ়োণমট্রিক 
কারকে  গি়োর পর গথণক তাণির মণ্্ ভুল ্ারো ও প্রত্াশা আরও গবণড় গগণে এবং বহু 
গুজব ততনর িণ়েণে (যনিও এই আশংকাগুনল নিরসণির জি্ নকেু গেষ্টা করা িণ়েণে)। 
গরানিঙ্াণির মণ্্ ভ়ে আণে গয এই কারকে গুনল তাণির পনরে়ে (িনরণো) িা াস কণর 
গিণব এবং গজার কণর প্রত্াবাসণির তানলকা়ে ি়েত তাণির িাম উণঠ যাণব। ক্াণম্প 
কাজ কণর এমি গবশ কণ়েকটি সংস্া লক্্ কণরণে গয, সম্প্রিাণ়ের নকেু সিস্ এখি 
প্রত্াবাসণির ভণ়ে তাণির পষু্টি বা টিকা কারকে  গিখাণিা এনড়ণ়ে েলণেি।

যনিও এই সম্প্রিা়ে প্রত্াবাসিণক প্র্ািত গিনতবােক গোণখই গিণখ, তবুও গরানিঙ্া 
সম্প্রিাণ়ের মণ্্ একনিি তাণির বেণিণশ নিণর যাও়োর প্রবল আকাঙ্কা রণ়েণে। বহু 
গরানিঙ্াই বলণেি গয তাণির িানব পরূে িা িও়ো পযকেন্ত তারা গবেছো়ে নিণর যাণবি িা। 
নকেু মািুণষর িাবীর মণ্্ রণ়েণে বমকোর িাগনরকত্ব (তাইনরিসা, বমমী ভাষা গথণক গিও়ো) 
এবং তাণির জানতণগাষ্ঠীণক (জাত বা কওম) সরকানর বেীকৃনত গিও়ো।

 প্রত্যাবতকে ন বনর়ে ্র�যাপ্�ন

এই সংণবিিশীল নবষ়েটি নিণ়ে সম্প্রিাণ়ের সাণথ কথা বলার সম়ে প্রত্াবাসণির সাণথ সরাসনর যুক্ত ি়ে এমি নকেু শব্দ 
নিণ়েও আণলােিা করার িরকার িণব। গরানিঙ্া সম্প্রিা়ে সম্াি ও মযকোিার (ইজ্জত) ্ ারোণক মলূ্ নিণ়ে থাণকি। প্রবীে 
মািুষ (মণুরানবি), মানঝ, এবং ইমামণির তাই গসৌজি্মলূক, শ্রদ্াশীল ভাষা়ে সণ্া্ি করা গুরুত্বপেূকে, কারে সম্প্রিাণ়ের 
এই সিস্রা তথ্ নবনিম়ে এবং প্রোণর গুরুত্বপেূকে ভূনমকা পালি কণর থাণকি। যনিও অণিক গিাভাষী গরানিঙ্াণির সাণথ 
‘পনরনেত গসৌজি্মলূক’ (তুা ই) এবং ‘গলৌনককতাবনজকেত’ (তুই) সবকেিাম ব্বিার কণর থাণকি, তণব সম্প্রিাণ়ের প্রবীে 
মািুষ ও গিতাণির সাণথ কথা বলার সম়ে ‘অত্ন্ত গসৌজি্মলূক’ সণ্া্ি (আউণি) ব্বিার করণত িণব।

‘ভ়ে’ (রর) একটি গুরুত্বপেূকে শব্দ যা জািা উনেত, গতমি আণরকটি শব্দ িণছে ‘গুজব’ (উরাইন্া-িবর)। ‘সম্নত’ (রানজ) 
এবং ‘গগাপিী়েতা’র (গুিনি়ে) জি্ গরানিঙ্া শব্দগুনল জািাও অণিক কাণজ আসণব। এবং সবণশণষ, ‘িা ্া’ (অ়ে‘গজ), 
‘িা’ (ি‘গজ), এবং ‘জানি িা’-র (ি জানি) মণতা সিজ শব্দগুনল জািা প্রত্াবাসি নিণ়ে গযণকাণিা আণলােিার সম়ে 
রিমশ গুরুত্বপেূকে িণ়ে উঠণব।

এখরনযা র�যাবিঙ্যা সম্প্রদযার়ে� মর্্ সবরচর়ে 
বড় আশং্যা� ্যা�ণ িল �যান্যা� জ্যালযাবন 

ও উপ্�রণ� অভযাব

সরূে: এই নবণলেষেটি ২০১৮ সাণলর গম মাস গথণক অণ্াবর মাস পযকেন্ত এনসএি তথ্ 
গক্রেগুনলর মা্্ণম ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮, ১৩, ১৪, ১৭, ১৯ এবং ২২ িং ক্াম্প (সং = ২৩৮৬) 
গথণক সংগ্রি করা জিণগাষ্ঠীর মতামত ও আশংকা এবং গসই সাণথ আশংকাগুনলর নপেণি নক 
নক কারে রণ়েণে তা আরও ভাণলাভাণব গবাঝার জি্ ১৩ িং ক্াণম্প আণ়োনজত িণলাআপ 
গিাকাস িণল আণলােিার নভ নত্তণত করা িণ়েণে।
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অে�াবরেসে��রঅগা�জলুাইজনুেম

২৫
%

৮%
১২
%

২৫
%

১৩
%

১৩
%

৩৬
%

১৭
%

১৫
%

৩৫
%

১৫
% ১৮
%

৪৩
%

১৫
%

১১
%

৩৫
%

১২
%

৮%

বববভন্ মযারস র�যাবিঙ্যা সম্প্রদযার়ে� প্র্যান বতনটি আশং্যা

গরানিঙ্া সম্প্রিাণ়ের গথণক পাও়ো মতামত গথণক জািা যা়ে গয তারা এখণিা প্র্ািত রান্া করা 
সংরিান্ত নবনভন্ সমস্াগুনল নিণ়ে অত্ন্ত নেনন্তত; এবং গত ে়ে মাণস ি়েত এই সমস্াগুনল আরও 
প্রবল আকার ্ারে কণরণে। গত োর মাণস (জলুাই গথণক অণ্াবর), সম্প্রিাণ়ের মতামণতর এক 
তৃতী়োংণশরও গবনশ এই নবষ়েগুনলণক গক্রে কণর নেল। এর পণরই গয িটুি সমস্া সবণেণ়ে গবনশ 
উত্াপি করা িণ়েণে তা িল রোে সামগ্রী এবং নিরাপি পানি পাও়ো নিণ়ে আশংকা।
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এই নবণলেষণের জি্ ব্বহৃত তণথ্র গবনশরভাগটাই 
মনিলাণির গিও়ো মতামত*। নকন্তু, তথ্ নবণলেষে 
করণল গিখা যা়ে গয পরুুণষর তুলিা়ে মনিলাণির 
রান্া সংরিান্ত সমস্া উণলেখ করার সম্াবিা মারে 
১.২ গুে গবনশ। এর গথণক গবাঝা যা়ে গয এটি 
পরুুষ এবং মনিলা উভণ়ের জণি্ই নেন্তার একটি 
প্র্াি নবষ়ে। নবণলেষণে আরও গিখা গগণে গয, 
পরুুষণির তুলিা়ে িারীণির পানি ও রোে সামগ্রী 
সম্পনককে ত সমস্াগুনল উণলেখ করার সম্াবিা 
সামাি্ই গবনশ।

* রাটাণসণটর ৮০% – এর কারে িণছে এ.নস.এি.-এর তথ্ গকণ্রের ব্বিারকারীণির গবনশরভাগই মনিলা, কারে গক্রেগুনল পষু্টিণকণ্রের মণ্্ অবনস্ত।

জ্যালযানী, পযাত্র এবং বযাসনপরত্র� অভযাব 
র�যাবিঙ্যা সম্প্রদযার়ে� জীবন ্ষ্ট্� ্র� তুরলরে

ক্াণম্প বসবাসকারী গরানিঙ্া পনরবারগুনলণক রোে প্াণকণজর অংশ নিণসণব 
জ্ালানি-কাঠ, গকণরানসি বা অি্ গকািও জ্ালািী সরবরাি করা ি়ে িা। 
গিাকাস িণল অংশগ্রিেকারীরা জানিণ়েণেি গয তারা ১০০ টাকা গথণক ১৫০ 
টাকা খরে কণর জ্ালািী কাঠ গকণিি যা গকবলমারে এক বা িইু নিি েণল। 
এই নবশাল খরে এড়াণত পনরবাণরর পরুুষ সিস্রা ক্াণম্পর গথণক অণিক 
িণূর নগণ়ে কাঠ গকণিি গযখাণি তারা মারে ২০ টাকা়ে কাঠ পাি, বা স্ািী়ে 
বাংলাণিশী সম্প্রিা়েণক কমপণক্ ১ গকনজ োল নিণ়ে বি গথণক জ্ালািী কাঠ 

সংগ্রি করণত পাণরি। কখিও কখিও পনরবারগুনল জ্ালানি নিসাণব কাগজ, 
প্ানটিক, ি্াকড়া এবং বস্া ব্বিার কণর - এই নজনিসগুনল ক্াণম্পর নবনভন্ 
গিাকাি গথণক নশশুরা সংগ্রি কণর নিণ়ে আণস। নকন্তু অংশগ্রিেকারীরা 
জানিণ়েণেি গয এটা করা এখি গবশ কঠিি িণ়ে উণঠণে, গকিিা গরানিঙ্া 
নশশুরা এইসব নজনিস সংগ্রি করণত গগণল গিাকাি মানলকরা তাণির উপর 
নেৎকার করণে, বকণে, মারণে এবং কখিও কখিও েুনর করার অনভণযাগ 
করণে। এোড়াও এই সব নজনিস সংগ্রি করণত নগণ়ে নকেু নশশু িানরণ়ে গগণে 
বা এমিনক তাণির ক্াম্প গথণক অপিরে করা িণ়েণে, যা বাবা-মাণ়েণির 
িনুচিন্তার একটি নবশাল কারে। 

ক্াণম্প আমাণির প্রনতণবশীর একটা গেণল বাজাণর নগণ়েনেল। 
একটা গলাক তাণক পাাে টাকা গি়ে। টাকা পাও়োর পর, গেণলটি 

টমটণম (স্ািী়ে নতি োকার গানড়) উণঠ গলাকটার সাণথ েণল যা়ে। নকেু 
গলাক গসটা লক্্ কণর এবং টমটণমর গপেণি গিৌড়া়ে। গলাকজি যখি 
গসই টমটণমর খবু কাোকানে েণল আণস, তখি গলাকটা ভ়ে গপণ়ে 
গেণলটাণক টমটম গথণক গিণল নিণ়ে পানলণ়ে যা়ে ।"

– মনিলা, ক্াম্প ১৩

 
গিাকাস িণল অংশগ্রিেকারীরা আরও বণলণেি গয প্ানটিক, ি্াকড়া 
এবং গবাতল গপাড়াণিার িণল গয গ্াা়ো ততনর ি়ে তা তাণির বোণস্্র জি্ 
ক্নতকর। তাণির ঘণর গকাণিা জািলা িা থাকা়ে ঘণরর নভতর গথণক গ্াা়ো 
গবর িণত পাণর িা িণল শ্াসকষ্ট ি়ে। আর গ্াা়ো়ে কাপড়ণোপড় ও ঘণরর 
অি্াি্ নজনিসপরে েটেণট আর গিাংরাও িণ়ে যা়ে। তাণির মণত গ্াণসর েুলা 
গপণল এই সমস্ার সমা্াি িণব।

মািুষ আণরা জানিণ়েণেি গয, রান্াবান্ার জি্ তাণির কাণে যণথষ্ট 
িা ানড়পানতলও গিই। তারা বণলণেি, মা়োিমার গথণক সাণথ কণর গয অল্প 
কণ়েকটি বাসিপরে আিণত গপণরনেণলি গসগুনলর গকাণিাটিই এখি আর 
ব্বিারণযাগ্ গিই – গবনশরভাগই িুণটা িণ়ে গগণে নকংবা গভণে গগণে। তারা 
আণরা জানিণ়েণেি গয, পনরবাণরর সবাই নমণল একসাণথ খাবার মত পযকোপ্ত 
থালাবাসিও তাণির গিই।
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নবনবনস নমনর়ো অ্াকশি, ইন্ারনিউজ এবং ট্ান্সণলটসকে উইিাউট বরকে াসকে নমনলতভাণব গরানিঙ্া সংকণট 
ক্নতগ্রস্ জিসা্ারণের কাে গথণক মতামত সংগ্রি করা এবং গসগুনল সংকনলত করার কাজ করণে। 
এই সংনক্প্ত প্রনতণবিিটির উণদেশ্ িল নবনভন্ নবভাগগুনলণক গরানিঙ্া এবং আশ্র়েিাতা (বাংলাণিশী) 
সম্প্রিাণ়ের গথণক পাও়ো নবনভন্ মতামণতর একটি সংনক্প্ত নববরে গিও়ো, যাণত তারা জিণগাষ্ঠীগুনলর 
োনিিা এবং পেন্দ-অপেণন্দর নবষ়েটি নবণবেিা কণর রোণের কাজ আরও ভাণলাভাণব পনরকল্পিা 
এবং বাস্বা়েি করণত পাণর।

এই কাজটি আই.ও.এম, জানতসংঘ অনভবাসি সংস্ার সিণযানগতা়ে করা িণছে এবং এটির জি্ 
অথকে সরবরাি কণরণে ই.ইউ নিউম্ানিণটনর়োি এইর এবং ইউণক নরপাটকেণমন্ ির ইন্ারি্াশিাল 
গরণভলপণমন্।

'যা জািা জরুনর' সম্পণককে  আপিার গযণকাণিা মন্তব্, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org 
ঠিকািা়ে ইণমইল কণর জািাণত পাণরি।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যনক ককানোভানবই ইউন�াশিযাে ইউশেযনে� আেুষ্াশেক বক্তব্য শিনেনব, বা যুক্ত�ান্্য� ে�কান�� ে�কাশ� েীশত শিনেনব গণ্য ক�া উশিৎ েয।

ল্াট্রিি নিণ়ে আর গযসব সমস্ার কথা বলা 
িণ়েণে গসগুনল িল:

• ট়েণলণটর নভতণর পানির গকািও ব্বস্া গিই 
এবং ঘর গথণক পানি সাণথ কণর নিণ়ে গযণত 
ি়ে।

• বাথরুণমর িরজাগুনল ভাো, বাইণর গথণক 
নভতণর গিখা যা়ে। তাই মনিলারা গসগুনল 
ব্বিার করণত অবেনস্ গবা্ কণরি।

• ট়েণলণটর স্্াব গথণক মাণঝ মাণঝ গিাংরা 
পানি উপণে গবর িণ়ে আণস, তখি আর 
গসগুনল ব্বিার করা যা়ে িা। 

• রাণতর গবলা অপিরে বা ্ষকেণের ভণ়ে 
মনিলারা ট়েণলণট একা গযণত ভ়ে পাি। 
পনরবাণরর সিস্রা তখি সা্ারেত তাণির 
সাণথ যাি।

রোে ও রোে সামগ্রী সংরিান্ত নবনভন্ আশংকার 
নবস্ানরত নববরে ‘যা জািা জরুনর ’ ইসু্  ১২ গত 
পাও়ো যাণব।

্্যারম্প যত মযানুষ বসবযাস ্�রেন তযারদ� 
তুলনযা়ে নল্ূপ ও ল্যাট্রিরন� সংখ্যা ্ম

এখি পানি সংরিান্ত প্র্াি আশংকাগুনল িল খাবার পানির িলকূপ 
এবং পযকোপ্ত ল্াট্রিণির অভাব। গিাকাস িণলর অংশগ্রিেকারীণির 
মণত, প্রনত ব্লণক অন্তত োর গথণক পাােটি কণর িলকূপ বসাণিা িণলও 
গসগুনলর মণ্্ গকবলমারে িটুি গথণকই নিরাপি পানি পাও়ো যা়ে যা 
খাও়ো এবং কাোণ্া়ো, রান্া ও গগাসণলর জি্ ব্বিার করা যা়ে। বানক 
িলকূপগুনলর পানিণত অনতনরক্ত আ়েরি থাকা়ে গসই পানি কাপড় গ্া়ো 
বা গগাসণলর জি্ও ব্বিার করা যা়ে িা। এোড়াও িলকূপগুনল গযই 
জা়েগা়ে গসখাণি সবসম়ে নভড় থাণক এবং পরুুষরা গগাসল কণর। নিণির 
গবলা গসসব জা়েগা গথণক মনিলারা পানি আিণত গযণত অবেনস্ গবা্ 
কণরি। খবু জরুনর িরকার িণল তারা গবারখা পণর পানি আিণত যাি। 

গরানিঙ্া িারীরা জানিণ়েণেি গয, িলকূণপর সামণি তাণির ল্া লাইণি 
অণপক্া করণত ি়ে এবং নগণ়ে পানি সংগ্রি কণর গশল্াণর নিণর 
আসণত তাণির প্রা়ে নতি ঘন্া সম়ে গলণগ যা়ে। মািুষ বলণেি গয, 
িলকূণপর িাতল গেণপ পানি তুলণত অণিক গবনশ শারীনরক শনক্তর 
িরকার ি়ে, কারে গবনশরভাগ ক্াম্পই পািানড় এলাকা়ে অবনস্ত আর 
এখি শীতকাল িও়োর কারণে মাটিণত পানির স্র অণিক নিণে গিণম 
গগণে। অংশগ্রিেকারীরা আণরা জানিণ়েণেি গয, মািুণষর কাণে পানি 

মজতু কণর রাখার মত যণথষ্ট পারে গিই এবং অণিণক মাণঝ মাণঝ পানি 
রাখার জি্ নরগনিটি নকণটর বালনতও ব্বিার করণেি। খাবার পানির 
অভাণব মনিলারা পানি খাও়ো ও রান্া়ে পানির ব্বিার কনমণ়ে নিণছেি। 
অংশগ্রিেকারীরা বলণেি গয, িলকূপগুনল প্রা়েই গমরামত করার 
প্রণ়োজি ি়ে এবং তাণির রোণের সামগ্রী নবনরি কণর িলকূণপর কলকব্া 
নকিণত িণছে।

িইু বা নতি মাস পর পরই আমাণির টিউবওণ়েল গমরামত 
করণত ি়ে। কলকব্া গকিার টাকার জি্ তাই আমাণিরণক 
গিাকাণি নগণ়ে োল নবনরি কণর নিণত ি়ে।"

– পরুুষ, ক্াম্প ১৩

 
গিাকাস িণলর অংশগ্রিেকারীরা বণলণেি গয, ক্াণম্প মলত্াণগর জি্ 
পযকোপ্ত সংখ্ক ট়েণলট গিই, আর পরুুষ ও মনিলাণির জি্ আলািা 
গকািও ব্বস্া গিই। মনিলা ও পরুুষ সবাই বণলণেি গয, ট়েণলট ব্বিাণরর 
জি্ একই লাইণি িা াড়াণত তারা সংণকাে গবা্ কণরি। গরানিঙ্া িারীরা 
বণলণেি গয, গকািও মনিলা ট়েণলণটর িরজা়ে গটাকা নিণল শু্ু তাণির 
ি়েরানি করার জণি্ই নভতণর থাকা পরুুষ অযথা গিনর কণরি।
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https://app.box.com/s/hz6p35dy4fkasrh2osvrlx98805evdrz

