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ভূ িমকা
িদ ইিQন Rম ২০১৯ এ, 9দশীয় গেবষকেদর সহেযািগতায় পাঁচ8 অlেল িডিজটাল পিরচয়পt ব-বsা িনেয়
গেবষণা কেরিছল। এই pকেlর উেdশ- িছল িডিজটাল পিরচয়পt ব-বsার আওতাধীন sানীয় নাগিরকেদর
9kেt 9সই ব-বsার pকৃত pভাব আরও ভােলাভােব 9বাঝার 9চrা করা।
9রািহŋা মুসলমানেদর সােথ 9যাগােযােগর 9kেt ভাষা ও সাংsৃিতক বাঁধা দূর করার জন- আমােদর গেবষক
বাংলােদেশ sানীয় নাগিরকেদর িনেয় এক8 দল গঠন কেরিছেলন। দল8 মিহলা ও পুRষ সহকারী গেবষক,
9দাভাষী এবং িলিখত কেথাপকথন ইংেরিজেত অনুবাদ করার জন- অনুবাদকেদর িনেয় গঠন করা হেয়িছল।
কkবাজাের পিরচািলত গেবষণায় 9রািহŋা শরণাথ+ সmpদােয়র pধান সংবাদদাতােদর দশ8 িবsািরত
সাkাৎকার gহণ করা হয়, 9যমন মািঝ1এবং অন-ান- সmpদােয়র 9নতােদর। 9সই সােথ বাংলােদশ
সরকােরর শরণাথ+ tাণ ও pত-াবাসন কিমশেনর (আর.আর.আর.িস) একজন 9জ-y কম? কত?ার সাkাৎকার
gহণ করা হয়; 9রািহŋা উপ-সmpদায়\িলর সােথ দশ8 9ফাকাস gেপ আেলাচনার আেয়াজন করা হয়, যােত
pিতবnী ব-িk, বয়s নাগিরক, মায়ানমার 9সনাবািহনীর হােত িনহত নাগিরেকর stী এবং 9দশ8র
9সনাবািহনীর অত-াচার 9থেক 9বঁেচ 9ফরা মানুষেদর সািমল করা হয়। ২০১৯ সােলর মাচ? 9থেক এিpল মােস
উিখয়া ও 9টকনাফ ক-ােm pাথিমক গেবষণা পিরচালনা করা হয়। শরণাথ+ এবং pধান সংবাদদাতােদর
সমs উdৃিত ব-িkগত সাkাৎকার আর তা 9সই সমেয় কkবাজাের আেয়ািজত আেলাচনা 9থেক সংgহ করা
হয়। গেবষণা পdিত সংkাn িবsািরত তথ- 9gাবাল িরেপােট? পাওয়া যােব।2
কkবাজােরর ক-াm\িলেত pেবেশর অেনকবার অনুমিত 9চেয় ব-থ? হওয়ার পর অবেশেষ যখন অনুমিত
পাওয়া 9গল তখন সময় slতার কারেণ গেবষণা দলেক পিরকিlত সমেয়র 9চেয় অেনক কম সমেয় কাজ
9শষ করেত হয়। ক-ােmর িভতের সাkাৎকার 9নয়ার জন- দীঘ? kণ অেপkা করার কারেণও কােজর গিত
কেম যায়। 9ফাকাস gেপ আেলাচনা এবং কিমউিন8র 9নতা ও বাংলােদশ সরকােরর pিতিনিধর
সাkাৎকার িনেত গেবষণা দল সফল হয়, তেব বাংলােদেশ কম? রত ইউ.এন.এইচ.িস.আর-এর 9কানও কম+
তােদর সাkাৎকার pদােন রাজী হনিন। গেবষণার ফলাফল 9লখার সময় (২০১৯ সােলর নেভmর ও িডেসmর
মােস) আমরা ইউ.এন.এইচ.িস.আর-এর 9pাgাম সােপাট? ও ম-ােনজেমn িবভােগর কােছ মতামত জানেত
9চেয়িছলাম যা এেত অnভু? k করা হেয়েছ।
এই pকেlর উেdশ- হল ব-িkগত pত-k অিভjতা অনুধাবেনর 9চrা করা, জনসাধারেণর 9গাyী\িলর
pিতিনিধমূলক নমুনা তু েল ধরা এর লk- নয়। একজন মানুেষর অিভjতা 9থেক আমরা িনি‚তভােব এই

1 9রািহŋা সmpদােয়র 9নতা, যার ওপর ৮০-১২০8 পিরবােরর দািয়t থােক।
2 ইিQন Rম। (২০২০)। িডিজটাল পিরচয়পেtর ব-িkজীবেন pভাব অনুধাবন করা: এক8 ব„-9দশীয় িরেপাট?।

িসdােn 9পৗঁছেত পাির না 9য 9সটাই সাব? জনীন অবsােক pিতফিলত কের - যিদও িকছু 9kেt সকল
সাkাৎকারদাতা জািনেয়েছ 9য ব-বsার 9কানও এক8 িদক িনেয় একই ধরেনর অিভjতা হেয়েছ - িকn
pেত-ক ব-িkগত অিভjতা এই িবষয়8 sr কের 9য অিভjতা ও পিরচয়গত Vবিচt-েক িবেবচনায় না
9রেখ Vতির করা িডিজটাল অবকাঠােমা ও 9pােটাকল কীভােব িবিভn ধরেনর মানুেষর ওপর pভাব 9ফেল।

ঐিতহািসক 9pkাপট
কেয়ক দশক ধের চলা টানা িনপীড়েনর (9যমন ১৯৮২ সাল 9থেক পিরচয়পেt sীকৃিত 9দয়া বn কের 9দওয়া
হয়) পর ২০১৭ সােল মায়ানমার 9সনাবািহনী (যারা 9দশ8র সকল িনরাপtা ও আইনশৃŋলা রkা বািহনী
এবং িনিদ? r িকছু সরকাির পদ িনয়ntণ কের থােক) 9দশ8র 9রািহŋা মুসলমানেদর িবRেd এক নৃশংস হামলা
চালায় জািতসংেঘর তদnকারী কম? কত?ারা 9য হামলােক "গণহত-ার উেdেশ-" পিরচািলত অিভযান িহেসেব
অিভিহত কের । এই হামলা 9থেক pাণ বাঁচােত ৭০০,০০০ এরও 9বিশ 9রািহŋা মুসলমান মায়ানমার 9ছেড়
পািলেয় যায়।3 9রািহŋা নাগিরক ও পিরবার\িল pিতেবশী রাŽসমূেহ পািলেয় যায় এবং এেদর 9বিশরভাগই
বাংলােদেশ আ•য় gহণ কের। শরণাথ+রা একসময় িনজ 9দেশ িফের যােব এই শেত? বাংলােদশ সরকার
9রািহŋােদর আ•য় িদেয় রাজী হয় । ২০১৯ সােলর অগাs মােসর পিরসংখ-ান অনুযায়ী বাংলােদেশ pায়
৯০০,০০০ 9রািহŋা শরণাথ+ বাস করেছ।4
মায়ানমার সরকােরর 9দয়া পিরচয়পেtর িবষয়8 9রািহŋােদর 9kেt িবেশষভােব সংেবদনশীল কারণ
তােদর িবRেd িহংসার pধান কারণই হল তােদর পিরচয়। মায়ানমার সরকার 9রািহŋা মুসলমানেদর
9দশ8র সংখ-ালঘু জািতেগাyী িহেসেব sীকৃিত 9দয় না (যিদও অন-ান- 9বশ কেয়ক8 জািতেগাyীেক
সরকাির sীকৃিত pদান করা হেয়েছ) এবং 9সই 9দেশ জngহণ করেলও তােদর অেনকেকই নাগিরকt pদান
করা হয়িন। জািতগত তথ- সংgহ না করা বা তা পিরচয়পেt উেlখ না থাকার কারেণ অন- অেনক 9kেt
পিরচয়পt pদান এক '9সরা অনুশীলন' হেলও, এেkেt 9রািহŋারা তােদর পিরচয়পেt srভােব জািতগত
পিরচেয়র sীকৃিত pদােনর দাবী জািনেয়েছ। পিরচয়পেt জািতগত পিরচয় উেlখ থাকা 9রািহŋােদর জনএক8 \Rtপূণ? পদেkপ কারণ এটা তােদর জািতগত পিরচেয়র এক sীকৃিত pদান এবং এর মাধ-েম
9রািহŋােদর মায়ানমােরর নাগিরকt িনি‚ত হেব ও 9স8 অkু ’ থাকেব।
এই জনেগাyীর জন- িবিভn ধরেনর শনাkকরেণর পdিত ব-বহার করা হেc। আমরা ইউ.এন.এইচ.িস.আর
িনবnন পdিত (যা sানীয়ভােব '9যৗথ যাচাইকরণ পdিত' বা 'sাট? কাড? pকl' নােম পিরিচত) পরীkা কের
3 Office of the High Commissioner for Human Rights. (2019). Human Rights Council—Sexual and genderbased violence in Myanmar and the gendered impact of its ethnic conflicts.
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMMyanmar/sexualviolence/A_HRC_CRP_4.pdf
4 UNHCR. (2019). Rohingya Refugee Response—Bangladesh: Population factsheet.
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/71171

9দেখিছ িকn এর 9pkাপট পির•ারভােব 9বাঝােনার জন- আমরা 9সই সরকাির পিরচয়পt\েলা িনেয়ও
আেলাচনা কেরিছ 9য\েলা ২০১৬ সাল 9থেক মায়ানমার সরকার 9রািহŋা জনসাধারণেক pদান কেরেছ (বা
ব„ জেনর মেতই চািপেয় িদেয়েছ5), এর মেধ- সাmpিতকতম8 হল "ন-াশনাল 9ভিরিফেকশন কাড?"
(এন.িভ.িস)6।
এন.িভ.িস-9ত srভােব 9রািহŋােদর পিরচয় উেlখ না কের "িবেদিশ" আখ-া 9দয়া হেয়েছ,এবং নাগিরকt ও
এর সােথ যুk সমs অিধকার 9থেক তােদর বিlত করা হেয়েছ। সমােলাচকেদর মেত ভিবষ-েত িনপীড়েনর
লেk- 9রািহŋােদর গিতিবিধর ওপর নজর রাখার জেন-ই মায়ানমার সরকার এই ব-বsার চালু কেরেছ।7
আমরা 9যসব 9রািহŋা শরণাথ+েদর সােথ কথা বেলিছ তারা বেলেছন 9য তথ- সংgেহর পাশাপািশ
নাগিরকt pদান করেল তেবই তারা িনি‚ত হেত পারেবন 9য এ সব তথ- তােদর িবRেd ব-বহার করা হেব
না।
িকn এই pকেl নাগিরকt pদান করা হয়িন; তাই অেনক 9রািহŋা মায়ানমাের িফের 9যেত এবং এন.িভ.িস
gহণ করেত রাজী নয়। এই কারেণ তােদর মায়ানমাের িফের যাওয়ার 9kেt এক অচলাবsার সৃিr হেয়েছ:
মায়ানমার সরকার জািনেয়েছ 9য এন.িভ.িস 9নয়া pত-াবাসেনর এক মূল শত? অন-িদেক নাগিরকt না 9পেল
এন.িভ.িস gহেণ 9রািহŋারা রাজী নয়। এই গেবষণার অংশ িহেসেব gহণ করা এক ইমাম তাঁর সাkাৎকাের
9যমনটা বেলন :
9রািহŋা পিরচয় চাওয়ার িপছেন আমােদর একটা কারণ রেয়েছ। মায়ানমাের 9য [িবিভn]
জািতেগাyী রেয়েছ তােদর সকেলই জািতগত পিরচেয়র িভিtেত নাগিরকt পায়... তারা সব
সংখ-ালঘু মানুেষর জািতগত পিরচয়েক sীকৃিত িদেয়েছ, িকn আমােদর [9রািহŋােদর] 9সটা 9দয়িন।
িবিভn জািতেগাyীর মানুষেদর চলােফরার sাধীনতা রেয়েছ, িকn আমােদর তা 9নই। বাম? ায় সব
সুেযাগসুিবধা জািতগত পিরচেয়র ওপর িনভ?র কের। তাই আমরা সকলেক আমােদর জািতগত
পিরচয় সেমত নাগিরকt 9দয়ার কথা বলিছ।
২০১৯ সােলর 9সেpmর মােসর ˜Rর িদেক 9রািহŋা অিধকার রkা দল ফ8?ফাই রাইটস pকািশত এক
িরেপােট?8মায়ানমাের 9রািহŋা মুসলমানেদর বnুক 9দিখেয় এন.িভ.িস gহেণ বাধ- করার ঘটনা বণ? না করা
হয়, যােত 9রািহŋা নাগিরকেদর বkব- উdৃত করা হয়: "এন.িভ.িস-র জন- নিথপt পূরণ করেত আমােদর
লjা কের। এেত উেlখ করা হেয়েছ 9য আমরা বিহরাগত"। এই উdৃিত এটাই sr কের 9য শনাkকরণ
5 Fortify Rights. (2019). Tools of Genocide—National Verification Cards and the Denial of Citizenship of
Rohingya Muslims in Myanmar. https://www.fortifyrights.org/downloads/Tools%20of%20Genocide%20%20Fortify%20Rights%20-%20September-03-2019-EN.pdf
6 Ibid.
7 Ibrahim, A. (2019, August 1). Myanmar Wants to Track Rohingya, Not Help Them. Foreign Policy.
https://foreignpolicy.com/2019/08/01/myanmar-wants-to-track-rohingya-not-help-them/
8 Fortify Rights. (2019). Tools of Genocide—National Verification Cards and the Denial of Citizenship of
Rohingya Muslims in Myanmar. https://www.fortifyrights.org/downloads/Tools%20of%20Genocide%20%20Fortify%20Rights%20-%20September-03-2019-EN.pdf.

পdিতর ফলাফল িহেসেব 9য পিরচয়পt 9দয়া হেc ও তার pিkয়া, দু8ই 9সইসব মানুষেদর ময? াদা ও
অিধকারেক kু ’ করেছ যােদর জন- ব-বsা8 ব-বহার করা হেc। এই িরেপােট? ২০১৭ সােলর জুলাই মােসর
আেরক8 উদাহরণ উেlখ করা হয়:
… মায়ানমােরর সামিরক বািহনীর 9সনা ও সরকাির কম? কত?ারা রাখাইন রােজ-র মুংড শহরতলীর ব টু
লার gােম (যা বােnালা gাম নােমও পিরিচত) ঢু েক িকছু 9kেt বnুক 9দিখেয় 9রািহŋােদর এন.িভ.িস িনেত
বাধ- কের। “[ 9সনারা] দরজা বn কের 9দয় ও বnুক হােত আমােদর িঘের ধের," 9রািহŋা পুRষ, যার বয়স
৬১, িতিন ফ8?ফাই রাইটসেক এ কথা বেলন। মায়ানমার কতৃ? পk তােক ও তার পিরবােরর সাত সদেস-র
মেধ- আরও চার জনেক এভােব এন.িভ.িস িনেত বাধ- কের। "তারা পুRষ আর মিহলােদর আলাদা কের
9ফেল... এন.িভ.িস িনেত হেব এমন „মিক এেকবাের সিত-। আমরা এক ভয়াবহ অবsার মেধ- আিছ"।9

িডিজটাল পিরচয়পেtর ব-বsা
মায়ানমােরর 9রািহŋা অধু-িষত এলাকায় 9সনাবািহনীর অিভযান 9থেক বাঁচেত 9য সমs 9রািহŋা
বাংলােদেশ পািলেয় এেসেছ তােদর ব-িkগত তথ- সংgহ ও পিরচয়পt pদােনর উেdেশ- ২০১৮ সােলর জুন
মাস 9থেক বাংলােদশ সরকার এবং ইউনাইেটড 9নশনস হাই কিমশনার ফর িরিফউিজস
(ইউ.এন.এইচ.িস.আর) এক8 9যৗথ িনবnন ব-বsা ˜R কের। এই কম? কােœর "উেdশ- হল সুরkা, পিরিচিতর
ব-বsাপনা, নিথভু kকরণ , tাণ ও সহায়তা pদান, জনসংখ-ার পিরসংখ-ান এবং ভিবষ-েত pায় ৯০০,০০০
জন শরণাথ+র জন- সমাধান খুঁেজ 9বর করা"।10 ২০১৯ সােলর আগs মাস পয? n কkবাজােরর সাত8 sােন
pিতিদন গেড় pায় ৫০০০ জন শরণাথ+েক িনবিnত করা হয়।11 ইউ.এন.এইচ.িস.আর কম+রা 9চােখর মিণর
s-ান, আঙু েলর ছাপ এবং পিরবার সmেক? তথ- সংgহ কের এবং ইউ.এন.এইচ.িস.আর ও বাংলােদশ সরকার
sাট? কােড?র সােথ এই সকল তথ- যুk কের 9সই কাড? িবতরণ কের।
বাংলােদশ সরকােরর 9রািহŋা pত-াবাসেনর 9য pেচrায় 9কানও শরণাথ+ 9scায় মায়ানমাের 9ফরত 9যেত
চায়িন, 9স8 ব-থ? হওয়ার পের বলা হেc 9য বাংলােদশ সরকার শরণাথ+েদর তথ-12মায়ানমার সরকােরর
হােত তু েল িদেc। ২০১৯ সােলর জুলাই মােস মায়ানমার সরকারেক ২৫,০০০ 9রািহŋার এক তািলকা 9দয়া
9 Ibid. Page 10.
10UNHCR. (2018, July 6). Joint Bangladesh/UNHCR verification of Rohingya refugees gets underway.
https://www.unhcr.org/en-us/news/briefing/2018/7/5b3f2794ae/joint-bangladeshunhcr-verificationrohingya-refugees-gets-underway.html
11 UNHCR. (2019). More than half a million Rohingya refugees receive identity documents, most for the
first time. https://www.unhcr.org/news/briefing/2019/8/5d4d24cf4/half-million-rohingya-refugees-receiveidentity-documents-first-time.html
12 9gাবাল িরেপােট?র এক8 খসড়ার জবােব ইউ.এন.এইচ.িস.আর আমােদর জািনেয়েছ 9য "শরণাথ+েদর ব-িkগত তথসুরিkত রাখা শরণাথ+েদর সুরিkত রাখার \Rtপূণ? অংশ। এই pিতyান 9সই ২০১৪ সােল ইউ.এন.এইচ.িস.আর-এর
ূ ীেত 9স8
সােথ সংিŸr ব-িkেদর ব-িkগত তথ- সুরিkত রাখার নীিত gহণ কেরেছ এবং সারা িবে সমs কম? সচ
বাsবািয়ত করার জন- একজন ডাটা 9pােটকশন অিফসার িনযুk কেরেছ"।

হয়13এবং 9সাশ-াল িমিডয়া149থেক পাওয়া খবর অনুযায়ী 9সই সকল তেথ-র মেধ- ছিব ও আঙু েলর ছােপর
কাগেজর কিপও িছল, যিদও এই দাবী এখেনা pমািণত হয়িন। বাংলােদেশর সংবাদ মাধ-ম অনুযায়ী 9দশ8র
সরকার 9মাট িতন8 তািলকা মায়ানমার সরকারেক িদেয়েছ যােত ৫৫,০০০ 9রািহŋার নাম রেয়েছ।15
মায়ানমার, বাংলােদশ ও ইউ.এন.এইচ.িস.আর-এর মেধ- 9scায় pত-াবাসেনর উেdেশ- করা 9কানও
িtপািkক চু িkর16 হিদস আমরা পাইিন। তttগতভােব এ ধরেনর চু িkেত তথ- আদান pদান করার ব-বsার
ধরণ পির•ার ভােব উেlখ করা হয়, 9যমন মায়ানমার সরকারেক 9কান ধরেনর তথ- pদান করা হেব এবং
কীভােব তা pদান করেত হেব 9স িবষেয়র উেlখ থাকা। িকn এই িরেপাট? 9লখার সময় এমন ধরেনর 9কান
চু িk সব? সমেk pকািশত হয়িন বা তার অিst িনি‚ত করা হয়িন। তার পিরবেত? ইউ.এন.এইচ.িস.আর
pেত-ক সরকােরর সােথ আলাদা আলাদা সমেঝাতা sারক অনুযায়ী কাজ করেছ।17

ব-িkগত অিভjতা
২০১৯ সােলর মাচ?-এিpেল কkবাজাের আমরা 9য সমs সাkাৎকার িনেয়িছ ও 9ফাকাস gেপ আেলাচনা
কেরিছ তােত ইউ.এন.এইচ.িস.আর ও বাংলােদশ সরকােরর পিরচািলত িনবnন ব-বsা সmেক? শরণাথ+েদর
ব-িkগত অিভjতা উেঠ এেসেছ। 9যেহতু িডিজটাল আইিড ব-বsা সmেক? মানুেষর অিভjতা িনেয় খুব
কম গেবষণা করা হেয়েছ তাই িকছু মানুেষর বাsব অিভjতা 9বাঝার জন- এই \ণগত তথ- কােজ লাগেত
পাের। এটা অনুধাবন করা \Rtপূণ? 9য সকল শরণাথ+র অিভjতা এক নয়। এই 9কস sািডেত বিণ? ত িকছু
অিভjতা এবং সরকাির pিতেবদন বা ইউ.এন.এইচ.িস.আর ও বাংলােদশ সরকােরর িনেদ? শনা পরsর
িবেরাধী হেত পাের। এই গেবষণায় যা জানা 9গেছ তা মানিবক সহায়তার 9pkাপেট িডিজটাল পিরচয়পেtর
ব-বহার সংkাn বৃহtর আেলাচনায় সািমল করাই আমােদর উেdশ-।

13 Radio Free Asia. (2019, July 29). Bangladesh Gives Myanmar 25,000 Rohingya Names for Potential
Repatriation. https://www.rfa.org/english/news/myanmar/bangladesh-refugees-07292019172753.html
14Capili, A. (2019). Arnel Capili on Twitter: https://twitter.com/arnelcapili/status/1155764445462716416
15 Radio Free Asia. (2019, July 29). Bangladesh Gives Myanmar 25,000 Rohingya Names for Potential
Repatriation. https://www.rfa.org/english/news/myanmar/bangladesh-refugees-07292019172753.html
16 9scায় pত-াবাসেনর িtপািkক চু িk হল ইউ.এন.এইচ.িস.আর, শরণাথ+েদর আিদ 9দশ এবং 9য 9দেশ তারা
আ•য়gহণ কেরেছন, এই িতন8 পেkর মেধ- এক8 চু িk যা অিভবাসীেদর 9scায় িনেজর আিদ 9দেশ pত-াবত?ন এবং
9সই সােথ pত-াবত?েনর পের শরণাথ+েদর অিধকার এবং pত-াবাসন ও পুনব? ার একীকরেণর িনেদ? শনা বণ? না কের।

17 UNHCR. (2018). Bangladesh and UNHCR agree on voluntary returns framework for when refugees
decide conditions are right.https://www.unhcr.org/en-us/news/press/2018/4/5ad061d54/bangladeshunhcr-agree-voluntary-returns-framework-refugees-decide-conditions.html

পিরিধ ও তথ- pদান
সmpদােয়র সােথ 9যাগােযােগর ব-াপাের ইউ.এন.এইচ.িস.আর-এর িনেদ? শনা সেttও18 9য শরণাথ+েদর
সাkাৎকার আমরা gহণ কেরিছ তারা জািনেয়েছ 9য িডিজটাল আইিড পdিতর পিরিধ ও উেdশ- সmেক?
অত-n sl এবং সামQস-হীন তথ- 9দয়া হয়। 9সই তথ- সmpদােয়র 9নতােদর 9দয়া হেয়িছল যা তারা তােদর
সmpদায়েক জানায়। আমােদর সাkাৎকাের 9দখা 9গেছ 9য মিহলােদর এই িবষেয় সবেচেয় 9শেষ জানােনা
হেয়িছল – তার সাধারণত সরাসির এসব তথ- পায়িন, সmpদােয়র পুRষ বা 9ছেলেদর 9থেক 9জেনেছ।
pিতবnী মিহলােদর সােথ এক8 9ফাকাস gেপ আেলাচনায় একজন অংশgহণকারী জািনেয়েছন, "তারা
পুRষেদর সােথ আেলাচনা কের। যােদর পিরবাের 9কান 9ছেল িছল, তারা 9যেত সkম হয়"।
বাংলােদেশর শরণাথ+ tাণ ও pত-াবাসন কিমশনােরর কায? ালয় (আর.আর.আর.িস) কাড? সmেক? £াn
ধারণা দূর করার pেচrা কের, তেব আমরা যা জানেত 9পেরিছ তা 9থেক মেন হয় 9য িনবnেনর হার কেম
যাওয়ার পেরই 9সটা করা হয়। তৎকালীন কিমশনার বেলন, "ওেদর মেন সেnহ 9দখা 9দয়... আমরা
অেনক\েলা 9ফাকাস দেল আেলাচনা বা বারবার অিধেবশেনর আেয়াজন কের ওেদর উৎসাহ 9দয়ার 9চrা
কির... আমরা ওেদর 9বাঝােনার 9চrা কির 9য এটা ওেদরই ভােলার জন- করা হেc"। আমরা 9য শরণাথ+েদর
সােথ কথা বেলিছ তােদর অেনেকই আর.আর.আর.িস ও ইউ.এন.এইচ.িস.আর-এর 9দয়া তেথ- িব াস কের না
এবং তার পিরবেত? িনজ সmpদােয়র যারা িবেদেশ বসবাস করেছ তােদর কাছ 9থেক পরামশ? ও তথপাওয়ার 9চrা কের। এক pিতবাদী 9নতা বেলনঃ
অিফেস যাওয়ার আেগর িদন এই কােড?র একটা ছিব 9ফসবুেক িদেয় আমরা আমােদর কেয়কজন
9নতা ও pবাসীর কােছ পরামশ? 9চেয়িছ। পেরর িদন আমরা [এক8 9রািহŋা অিধকার রkা দল]-এর
অিফেস যাই। তারা আমােদর এটা িনেত বারণ কের আর আমােদর 9য 9নতারা িবেদেশ থােকন
তারাও এটা িনেত বারণ কের।
এর পাশাপািশ ভাষাগত বাঁধাও িকছু শরণাথ+র জন- সমস-া Vতির কের। 9রািহŋা সmpদােয়র নাগিরকেদর
ইংেরিজ ও বাংলায় 9লখা sাট? কাড? 9দয়া হয়। িনরkর19 অথবা ইংেরিজ বা বাংলা পড়েত জােনন না এমন
শরণাথ+রা বুঝেতই পারেছ না 9য তােদর পিরচয়পেt িক 9লখা আেছ।
sাট? কােড? িক 9লখা আেছ জানেত চাইেল একজন অংশgহণকারী উtর pদান কের, "আমরা িক কের বলব,
ভাই? আমরা ইংেরিজও পড়েত পাির না আর বাংলাও পড়েত পাির না।" অন- একজন বেলেছ, "কী 9লখা

18 UNHCR. Communicating with communities on registration. Guidance on registration and identity
management. https://www.unhcr.org/registration-guidance/chapter4/
19 Bhatia, A., Mahmud, A., Fuller, A., Shin, R., Rahman, A., Shatil, T., … Balsari, S. (2018, December). The
Rohingya in Cox’s Bazar. Health and Human Rights, 20(2), 105–122:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6293360/

থাকেত পাের? ওরা িন‚য়ই িলখেব না 9য আমরা বাংলােদশী, তাই না? হয়ত িলেখেছ 9য আমরা বাম? া
9থেক এেসিছ। আমরা পড়েত পাির না তাই জািন না"।
িনবnন করেত অsীকার – ২০১৮ সােলর নেভmের pিতবাদ
কkবাজাের আমােদর মাঠ পয? ােয়র গেবষণা ˜R করার িকছু িদন আেগই শরণাথ+রা
ইউ.এন.এইচ.িস.আর-এর পিরচয়পt পdিতর pিতবাদ জািনেয় িনবnন করেত অsীকার কের। pিতবাদী
9নতারা আমােদর বেলেছন 9য আইিড কােড? তােদর "9রািহŋা" পিরচয় উেlখ না করার কারেণই িনবnেন
অsীকার করা হয়। 9যমন একজন মাঝী আমােদর বেলেছ, "যিদ ওরা আমােদর 9রািহŋা মুসলমান িহেসেব
উেlখ করত, তাহেল [শরণাথ+রা] ডাটা [সংgেহ] 9যাগ িদত। অন-থায় তারা এেত অংশgহণ করেব না।
মানুষ ভয় পািcল। তারা বলিছল, তারা আমােদর 9রািহŋা পিরচয় উেlখ করেব না, তাহেল আমরা িক
কের [ডাটা] 9দব?"
অেনক শরণাথ+র কােছই এই সমস-া িছল মায়ানমাের এন.িভ.িস-9ত পিরচয় মুেছ 9ফলার অিভjতার
মেতাই। 9যমন একজন সাkাৎকাের বেলেছন, "আমােদর মেত এন.িভ.িস কাড? হেc বড় ভাই আর sাট?
কাড? হেc তার 9ছাট ভাই। দুেটার মূলই এক... আমােদর তাই মেন হয়। এমনটা হেল িনজ 9দেশ আমােদর
িবেদশী হেয় থাকেত হেব"।
এই ব-বsার পিরচালক এবং জনেগাyীর 9নতা ও pিতবাদী 9নতােদর মেধ- 9বশ কেয়কিদন ধের আলাপআেলাচনার পের এই পিরিsিতর সমাধান হয়। কতৃ? পk sাট? কােড?র উেdশ- সmেক? আরও তথজানােনার পের এবং কােড? না 9লখা থাকেলও তােদর জািতগত পিরচয় ডাটােবেস রাখা হেc 9সই
ব-াপার8 sr করার পের pিতবাদকারীরা তােদর িবেkাভ pদশ? ন বn কের এবং িনবnন আবার ˜R
হেয়। আর.আর.আর.িস এই িবষয়8 সmেক? বেলঃ
তারা চাইিছল কােড? তােদর 9রািহŋা পিরচয় উেlখ থাkক, িকn আমরা তােদর 9বাঝােনার 9চrা
কেরিছলাম 9য 9কানও ধরেনর পিরচয়পt বা আইিড কােড? কখেনা জািতগত পিরচয় উেlখ থােক না...
এখােন 9সটার দরকার 9নই... pধান ডাটােবেস আমরা তােদর জািতগত পিরচয় 9রািহŋা িলেখ রাখিছ...
9সটা 9দখার পের তারা িব াস কের বা তােদর pত-য় হেয়িছল 9য এটা ¥ক আেছ...

সেচতনতা এবং অনুধাবন
আমরা যােদর সাkাৎকার িনেয়িছ তারা বেলেছন 9য িবিভn সংsা, এই ব-বsার পিরচালক এবং
ব-বহারকারীেদর পরsেরর মেধ- িডিজটাল আইিড ব-বsার উেdশ- সmেক? ধারনায় খুব সামান-ই িমল
রেয়েছ। আর.আর.আর.িস বেলেছ 9য pতারণা 20-, অথ? াৎ "পিরচয়পt নকল কের তার অপব-বহার" কমােনার
পাশাপািশ - এই কােড?র উেdশ- হল " আমােদর িনজs জনেগাyী 9থেক ওেদর আলাদা করা" আর "যখন
20 The Engine Room addressed perceived fraud through duplication in Biometrics in the Humanitarian
Sector. (2018). https://www.theengineroom.org/wp-content/uploads/2018/05/Oxfam-Report-May2018.pdf

মায়ানমাের পিরিsিত [উnত] হেব তখন" pত-াবাসেনর pেচrায় সহায়তা করা"। একজন শরণাথ+
জািনেয়েছ 9য তােক বলা হয় 9য কােড?র অথ? হল তােদর "দািয়t এখন ইউ.এন.এইচ.িস.আর-এর" এবং sাট?
কাড? থাকা হল শরণাথ+র ময? াদা থাকার সমতু ল-: "এখন ইউ.এন.এইচ.িস.আর আপনােদর কাড? িদেয়েছ আর
তারাই এখন পুেরা িব েক জানােব 9য আপনােদর এখন 9থেক সরকািরভােব শরণাথ+ িবেবচনা করা হেব।"
আেরকজন শরণাথ+ বেলন 9য "কতজন 9রািহŋা এখােন এেসেছ জানার জন- তােদর pেত-েকর জীবন বৃtাn
লাগেব" ।
একািধক অংশgহণকারী মায়ানমারেক তথ- pদােনর 9kেt তােদর শŋা pকাশ কেরেছ । "আমােদর এখেনা
একটা ব-াপাের সেnহ রেয় 9গেছ... তারা আ াস িদেয়িছল 9য আমােদর জীবন বৃtাn [মায়ানমার
সরকারেক] 9দেব না, িকn যিদ তারা 9ধাঁকা 9দয় আর এই সব তথ- িদেয় 9দয়... [এবং] আমােদর [মায়ানমাের]
9ফরত পা¥েয় 9দয়?"
পিরচয়পেtর উেdশ- িনেয় িজjাসা করা হেল 9বিশরভাগ 9kেt মানুষ 9রশন বা tাণ পাওয়ার কথা উেlখ
কের , এই ব-াপার8 িনেয় নীেচ jাত সmিত িবভােগ আরও িবশেদ আেলাচনা করা হয়। অেনেকই
সাkাৎকাের বেল 9য পুরেনা পdিতর তু লনায় sাট? কাড?ই সকেলর 9বিশ পছn, কারণ িবিভn ধরেনর
9রশেনর জন- িবিভn কােড?র বদেল মাt একটা কাড? 9বিশ সুিবধাজনক: "আেগ ওরা অেনক\েলা কাড?
িদত... চােলর জন-, ডােলর জন-, িচিকৎসা, 9কেরািসন... িকn এখন এই সবিকছু র জন- মাt একটাই কাড?
লােগ"।
.

9দখা 9গেছ 9য িডিজটাল পিরচয়পেtর বােয়ােমিbক িবভােগর উেdশ- এবং ডাটার অপব-বহােরর ফলাফল
িক হেত পাের 9সই সmেক? শরণাথ+েদর মেধ- 9তমন 9কানও ধারণা 9নই। বােয়ােমিbেkর উেdশ- সmেক?
সাkাৎকারদাতা এবং 9ফাকাস gেপ অংশgহণকারীেদর ধারণা 9বিশরভাগ 9kেt পরsরিবেরাধী িছল,
9যমন 9কউ 9কউ এটােক ইউ.এন.এইচ.িস.আর-এর সাধারণ িনয়ম মেন করেছ (অন- 9কানও িবশদ তথছাড়াই) বা তােদর বলা হয় 9য আইিরস s-ানার িদেয় 9চােখর 9রাগ পরীkা করা হয় ইত-ািদ। যিদ িdতীয়
দািব8 সিত- হয় তাহেল মানুষেক \Rতর ভু ল তথ- 9দয়া হেয়েছ যা jাত সmিতর নীিতেক লŋন কের।
●

"আিম তােদর িজjাসা কেরিছলাম, 'আপনারা আমােদর 9চােখর মিণ s-ান করেছন 9কন? সরকার
এমন িকছু কেরিন।" তারা আমােদর বেলিছল, 'এটা ইউ.এন.এইচ.িস.আর-এর পk 9থেক করা হেc'"।

●

"তারা আমােক বেলিছল 9য, 'ইউ.এন.এইচ.িস.আর িবে র সব জায়গায় শরণাথ+েদর 9চােখর মিণ
s-ান কের থােক'"।

●

"তারা আমােক বেলিছল 9য তারা আমােদর 9চাখ পরীkা কের 9দখেছ 9য 9চােখ 9কানও 9রাগ আেছ
িকনা"।

●

"তারা একটা বড় পাইপ িদেয় আমােদর 9চােখ িকছু কেরিছল। হ-াঁ। তারা িকছু কেরিছল। আিম ওটার
িভতর আেরক 9জাড়া 9চাখ 9দখেত পািcলাম"।

িডিজটাল পিরচয়পt ব-বsায় বােয়ােমিbk িক উেdেশ- সংgহ করা হেc তা জানেত চাওয়া হেল
আর.আর.আর.িস মেন কেরিছল 9য সব আশংকা িভিtহীন, কারণ বােয়ােমিbk ছাড়াও এই মানুষরা
ইিতমেধ-ই Vবষেম-র িশকার হেc। কিমশনার বেলন,
এই বােয়ােমিbক ডাটা ছাড়াও ওেদর pিত আেগও অত-াচার করা হেয়েছ... তারা যিদ ওেদর pিত
অত-াচার করেত চায়, ওেদর kিত করেত চায়, 9সজন- বােয়ােমিbক ডাটােত িকছু আেস যায় না,
তাই না? আিম যিদ 9কানও জনেগাyীর সােথ Vবষম- করেত চাই তাহেল 9সজন- আমার
বােয়ােমিbক ডাটার pেয়াজন 9নই... কারণ ইিতপূেব? 9সই ৭০ দশেকর 9গাড়া 9থেক তােদর সােথ
অত-াচার করা হেc... 9সটােত বােয়ােমিbক ডাটার 9কানও ভূ িমকা িছল না... 9তা ওরা এমিন
এমিনই ভয় পােc, যার 9কানও দরকার 9নই।
এই ধরেনর ধারণা অসহায় জনেগাyীেক িনেয় বারবার নানান ধরেনর পরীkািনরীkা21 কের 9দখার একটা
আবত? Vতির কের এবং শরণাথ+েদর িনজs kমতা ও ময? াদােক খব? কের। 9জারপূব?ক বাsচু -ত মানুষেদর
সােথ তােদর িনেজর 9দেশর তু লনায় ভােলা ব-বহার করা অত-n িনm মােনর লk- এবং তা শরণাথ+েদর
ময? াদা সmেক? ১৯৫১ সােলর জািতসংেঘর সমেঝাতার নীিতর22 িবেরাধী, যিদও বাংলােদশ এই সমেঝাতায়
sাkর কেরিন। িকn কিমশনােরর এই মnেব-র সােথ আমরা 9য শরণাথ+েদর সাkাৎকার িনেয়িছ তােদর
অেনেকর ধারনায় িমল 9দখা 9গেছ। তারা বেলেছন 9য চরম দািরেd-র কারেণ খাবার, আ•য় আর শারীিরক
িনরাপtার চািহদা িনেয় তারা এত ব-s 9য বােয়ােমিbক ডাটা িনেয় শŋা তােদর কােছ 9গৗণ িবষয়।

jাত সmিতর অভাব
ইউ.এন.এইচ.িস.আর নীিতমালা23 অনুযায়ী িডিজটাল আইিড ব-বsায় যারা িনবnন করেব তােদর সকেলর
9থেক jাত সmিত িনেয় তেবই 9সই ব-বsা চালু করেত হেব । অন- কথায় এর অথ? হল সকল িনবিnত
মানুেষর এই ব-বsার উেdশ- এবং আওতা বুঝেত পারা pেয়াজন। তাই যিদ 9দখা যায় 9য এই ব-বsার
উেdশ- সmেক? ধারনায় অসমQস- রেয়েছ তাহেল তার অথ? হেত পাের 9য jাত সmিতর নীিত ¥কমত
বাsবায়ন করা হয়িন।
এ-াক8িভs এক 9নতা জািনেয়েছ 9য বােয়ােমিbক ডাটা সংgহ করার জন- মানুেষর কােছ 9থেক সmিত
চাওয়া হয়িন িকn ইউ.এন.এইচ.িস.আর বা সরকাির কম+রা pিত8 ক-ােm সভার আেয়াজন কের মানুষেক
জািনেয়িছেলন 9য কম+রা "তােদর ডাটা সংgহ করেত চায়... এটা আমােদর জন- নয়, আপনােদর জনদরকাির"। িতিন আরও বেলন 9য, "9কউ 9কেnd 9গেলই ধের 9নয়া হয় তারা ইেতােধ- িবষয়8 বুেঝেছ –
21 Jacobsen, Katja Lindskov. (2015, April 1). “Experimentation in Humanitarian Locations: UNHCR and
Biometric Registration of Afghan Refugees”. Security Dialogue 46(2), 144–64.
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22 UNHCR. (1951). The 1951 Refugee Convention.https://www.unhcr.org/en-us/1951-refugeeconvention.html
23 UNHCR. (2018). Chapter 5.2 Registration as an Identity Management Process. Guidance on Registration
and Identity Management. https://www.unhcr.org/registration-guidance/chapter5/registration/

বিkগত ভােব সmিত িদেc এবং বুেঝেছ"। 9যেহতু 9ফাকাস gেপর অংশgহণকারীরা বেলেছন 9য তারা
মাঝী বা সmpদােয়র অন-ান- 9নতােদর কাছ 9থেক sাট? কােড?র ব-াপাের জানেত 9পেরেছন তাই আমরা
িবষয়8 আরও sr কের বলেত বেলিছলাম। 9সই এ-াক8িভs 9নতা িনি‚ত কের বেলেছন 9য
ইউ.এন.এইচ.িস.আর বা সরকাির কম+রা 9নতােদর সােথ 9দখা কের, সাধারণ মানুেষর সােথ নয়: "সকলেক
এেত যুk করা হয়িন, তেব সবেচেয় \Rtপূণ? মানুষেদর এেত সািমল করা হয়"। সাkাৎকারদাতারা এরপর
এ8েক ব„ sরীয় পdিত িহেসেব বণ? না কের যােত িনবnেনর সময় ইউ.এন.এইচ.িস.আর কম+েদর pেত-ক
ব-িkর 9থেক jাত সmিত 9নয়ার পdিত24 অনুসরণ করার পিরবেত? জনেগাyীর 9নতারা পেরাkভােব পুেরা
9গাyীর জন- সmিত pদান কের।
.

সাkাৎকারদাতারা আমােদর জািনেয়েছ 9য ব-বsার পিরচালকরা শরণাথ+েদর বেলিছল tাণ পাওয়ার জন9সই ব-বsায় িনবিnত হওয়া pেয়াজন। 9যেহতু বত?মান পিরিsিতেত শরণাথ+রা 9রশন বা tাণ ছাড়া বাঁচেত
পারেব না তাই তােদর পেk িনবnেন অsীকার করার উপায় 9নই। একজন বেলন: "তারা বেলিছল 9য sাট?
কাড? 9নয়া বাধ-তামূলক, নয়ত আমরা 9রশন পাব না... 9সেkেt কাড? 9নয়া ছাড়া আমােদর কােছ আর
9কানও উপায় িছল না"।
মানুেষর সmিত 9দয়ার অিধকারেক ময? াদা িদেয় 9সবা দােনর এক8 pেয়াজনীয় ও \Rtপূণ? অংশ হল এর
কায? কর িবকl থাকা। এছাড়াও, জীবন বাঁচােত ব-s থাকা অসহায় জনসাধারেণর pায়ই িবেবচনা করার
সুেযাগ থােক না ব-িkগত তথ- জানােনার ফলাফল িক হেত পাের । এক এ-াক8িভs বেলন 9য তােদর
বােয়ােমিbক িনেয় িক করা হেব তা িনেয় তারা িচিnত নন; তারা "˜ধু মায়ানমারেক ভয় পায়"। তােদর
তথ- িনেয় 9ক kিত করেত পাের িজjাসা করা হেল 9ফাকাস gেপর একজন অংশgহণকারী উtর pদান কের
, "আমরা 9তরপেলর Vতির ঘের বাস কির। ঘেরর মেধ- এত গরম 9য এমন সব p- মাথােতই আেস না"।

tাণ 9দয়ার কারেণ িকছু শরণাথ+ বাংলােদশ সরকােরর pিত এত কৃতj 9য তারা 9দশ8র সরকারেক
সmূণ?ভােব ভরসা কের 9য 9কােনা দরকাির তথ- pদােন রাজী । আমরা কখেনাই তােদর ঋণ 9শাধ করেত
পারব না। আমরা বাংলােদশ সরকােরর কথা 9মেন চলব। তারা যিদ আমােদর িবিkও কের 9দয় তবুও
আমরা িকছু বলব না। কারণ তারা আমােদর মৃতু- 9থেক রkা কেরেছ"। এটা kমতার Vবষম- কীভােব কাজ
করেছ তার আেরক8 উদাহরণ। এর 9থেক 9বাঝা যায় 9য kমতাসীনরা কত সহেজ শরণাথ+েদর অিধকার ও
ময? াদা িবেবচনা না কেরই 9যেকােনা ব-বsা চালু কের িদেত পাের। 9যমন অন- একজন শরণাথ+ বেলন,
"আমরা আসেল এটা িনেজর ইcায় িনিc না। আমরা এটা িনিc কারণ আমরা এখন আেরক8 9দেশর
শাসেন আিছ; আমােদর এই 9দেশর আইনকানুন 9মেন চলেত হেব"।

24 Ibid.

ভাবনার িবষয় হল, আমরা 9য শরণাথ+েদর সােথ কথা বেলিছ তােদর অেনেকই ইউ.এন.এইচ.িস.আর-9ক
িব াস কের না। মায়ানমার ও তার সরকােরর এন.িভ.িস-র pিত এই শরণাথ+ সংsার আপাত আনুগেত-র
কারেণ তারা এই সংsােক "িমথ-াবাদী" ও "pতারক" আখ-া িদেয়েছ। একজন ইমাম জািনেয়েছ:
আমােদর ভয় বাংলােদেশর সরকারেক িনেয় না। আমরা ইউ.এন.এইচ.িস.আর-9ক ভয় পািc...
২০১৮ সােলর জুন মােস মায়ানমার সরকােরর সােথ ইউ.এন.এইচ.িস.আর এক সমেঝাতা sারেক
sাkর কের। 9সই চু িk অনুযায়ী ইউ.এন.এইচ.িস.আর আমােদর এন.িভ.িস কােড?র [িনবnেনর জন-]
অনুেরাধ জািনেয়েছ। 9তা আমরা জািন 9য ইউ.এন.এইচ.িস.আর আমােদর িবেদশী বানােত চায়।
শরণাথ+েদর sাট? কােড?র জন- িনবnন করেত অsীকার করার িপছেন এই অিব াসও একটা কারণ িছল: "...
িকn তখন আমরা sাট? কােড? ইউ.এন.এইচ.িস.আর-এর 9লােগা 9দখলাম, আর এর জেন-ই এই সমs সমস-ার
উdব হেয়িছল। ইউ.এন.এইচ.িস.আর-এর 9লােগা না থাকেল 9কানও সমস-াই হত না"।
এই 9নিতবাচক ধারণা অন-ান- এনিজও ও সুশীল সমােজর pিতyান\েলার pিত মেনাভােবর 9kেt pভাব
9ফেলেছ। 9সই একই ইমাম বেলন:
pেত-ক এনিজও sাট? কাড? িনেয় কথা বলেছ, িকn ইউ.এন.এইচ.িস. সকল এনিজওর pিতিনিধ। তাই
তারা অন-ান- এনিজও\েলার তথ- িনয়ntণ কের... সব এনিজও আমােদর িনেয় ব-বসা করেত
চাইেছ। তারা আমােদর ভােলার জন- িচnা কের না। এমন একটাও এনিজও 9নই যারা আমােদর
ভােলা চায়। তারা ˜ধু িনেজেদর উnিত িনেয় ভােব... সব এনিজও ইউ.এন.এইচ.িস.আর-এর
কথােতই চেল। ইউ.এন.এইচ.িস.আর-ই 9যখােন আমােদর ভােলা চায় না 9সখােন অন-ান- pিতyান
9কন আমােদর ভােলা চাইেব?...আমরা তােদর কতবার বেলিছ 9যন তারা আমােদর অিধকােরর
জন- কাজ কের িকn তারা 9সটা করেছ না।
এর এেকবাের িবপরীেত, বাংলােদশ সরকােরর pিত শরণাথ+েদর অগাধ িব াস বাংলােদশ আর
মায়ানমােরর মেধ- সmেক?র ব-াপাের তােদর তেথ-র অভাবেকই pিতফিলত কের। এই দুই সরকােরর মেধ9য আলাপ আেলাচনা চলেছ 9সই সmেক? পয? াp ও pািpসাধ- তথ- না থাকায় তােদর উেdশ- আর sাথ?
সmেক? অনুমান করা ছাড়া শরণাথ+েদর কােছ আর 9কানও উপায় 9নই। যিদও এই ধরেনর সমস-া সmবত
9রািহŋা পিরিsিতেত আলাদা নয়, তেব মেন হয় 9য এটা ইউ.এন.এইচ.িস.আর এবং অন-ান- tাণ সংsা ও
সুশীল সমাজ pিতyােনর পুেরাপুির কায? কর হওয়ার 9kেt অnরায় ।

িনবnন পdিতেত সমস-া
আপাতদৃিrেত jাত সmিতর অভাব থাকার পাশাপািশ, আমােদর সােথ 9য সব শরণাথ+রা কথা বেলেছ
তারা 9যৗথ শনাkকরণ পdিতর অন-ান- সমস-াও তু েল ধেরেছ। িকছু মানুষ বেলেছ দীঘ? kণ দাঁিড়েয় থাকার
কথা, 9যখােন একািধক সাkাৎকারদাতা পাঁচ ঘ±ারও 9বিশ সময় লাইেন অেপkা করার কথা জািনেয়েছ।
আমরা একজন ইমােমর সােথ কথা বেলিছলাম িযিন 9সই দৃশ- বণ? না কের বেলন:
একিদেন যতজেনর sাট? কাড? করা সmব তার 9চেয় তারা 9বিশ মানুষেক 9ডেকিছল। 9সখােন
যাওয়ার পর নাগিরকেদর পুেরা সময় দাঁিড়েয় থাকেত হেয়িছল। যােদর 9সিদন sাট? কাড? করা
যায়িন তােদর বািড় িফের 9যেত হয় আর পেরর িদন আবার sাট? কাড? করােত এেস 9সই একই
9ভাগািnর মেধ- পড়েত হয়। যারা ভীেড়র মােঝ লাইেনর িপছেন িছল তােদর sাট? কাড? করােনার
জন- 9scােসবীরা তােদর 9থেক টাকা িনেয় তােদর লাইেনর সামেন িনেয় যািcল । টাকা 9নয়া...
িনয়ম িবRd।
একািধক িনবnন 9কnd পয? েবkণ কের আমরা 9দেখিছ 9য গরম, আবd sান এবং গভ?বতী মিহলা, িশ˜ ও
pিতবnীেদর মেতা মানুষেদর বসার জায়গা না থাকায় সাধারণত অেপkা করার sান pায়শই িভেড়
পিরপূণ? থাকত ও 9স\েলার পিরেবশ হত অsিsদায়ক।
এছাড়াও, িনবnেনর পdিতেত সবসময় সাংsৃিতক রীিতনীিতেক ময? াদা 9দয়া হয়িন। মিহলারা জািনেয়েছ
9য তােদর মাথার ওড়না এবং গয়না খুলেত হেয়িছল, এই অিভjতােক িকছু মানুষ "অপমানজনক" বেল
বণ? না কেরেছ। একজন মিহলা জািনেয়েছ 9য মাথা 9থেক ওড়না সরােত "খারাপ লাগিছল... আমােক 9সখােন
অসmান করা হেয়িছল তাই কr 9পেয়িছলাম"। আেরকজন জািনেয়েছ:
ওরা আমােদর কােনর দুল আর নােকর ফুল খুেল িনেয়িছল। ওরা আমােদর মাথা 9থেক কাপড়
সিরেয় িদেয়, খািল মাথায় আমােদর 9থেক তথ- িনেয়িছল। আমােদর অপমান কের এভােব িক এটা
করা উিচৎ?...এটা যিদ ওরা এভােব না করত, তাহেল অেনক ভােলা লাগত।
গেবষণার পের যা ঘেটেছ
২৫9শ আগs, ২০১৯-এ, মায়ানমাের 9রািহŋােদর লk- কের নৃশংস আkমেণর িdতীয় বষ? পূিত?েত ২০০,০০০
হাজােররও 9বিশ শরণাথ+ কkবাজাের শািnপূণ? সমােবশ কের pিতবাদ জানায়।25 9সই একই সpােহ
বাংলােদশ সরকার 9রািহŋা শরণাথ+েদর pত-াবাসন করােনার িdতীয়বার pেচrা চালায় িকn 9scায়
9কান 9রািহŋা মায়ানমাের িফের 9যেত রাজী হয়িন। এই সমােবেশর পের বাংলােদশ সরকার 9বশ কেয়ক8
কেঠার পদেkপ gহণ কের যার মেধ- রেয়েছ:
25 Al Jazeera. (2019, August 25). “Genocide Day”: Thousands of Rohingya rally in Bangladesh camps.
https://www.aljazeera.com/news/2019/08/day-thousands-rohingya-rally-bangladesh-camps190825055618484.html

●

9রািহŋা সহায়তা কম? কােœর তttাবধােন থাকা সরকাির কম? কত?া - শরণাথ+ tাণ ও pত-াবাসন
কিমশনার 9মাহাmদ আbুল কালামেক তার পদ 9থেক অপসারণ করা হেয়েছ

26

●

9রািহŋা ক-ােm ৪১8 9বসরকাির অলাভজনক সংsার সমs কায? kম িনিষd করা হেয়েছ

●

কkবাজাের কম? রত দু8 আnজ?ািতক এনিজও-র কায? kম িনিষd করা হেয়েছ27

9সই সােথ সরকার 9টিলেযাগােযাগ 9কাmািন\িলেক 9রািহŋা ক-ােm সমs 9মাবাইল 9ফােনর সুিবধা বn
করার নিজরিবহীন এক আেদশ pদান কের।28 ২০১৭ সােল সরকার 9রািহŋা শরণাথ+েদর িসম কাড? িবিkর
ওপর িনেষধাjা জাির কেরিছল,29 তেব 9টিলেযাগােযাগ 9কাmািন\িল 9সই িনেষধাjা 9তমন কেঠারভােব
9মেন চলিছল না। বাংলােদেশর 9টিলেযাগােযাগ মntী 9মাsাফা জbার সব? সমেk বেলেছন 9য "9রািহŋা
শরণাথ+েদর কােছ যথাযথ পিরচেয়র নিথপt না থাকায় এই পদেkপ gহণ করা হয়, অথ? াৎ আইনত তােদর
িসম কােড?র জন- িনবnেনর অনুমিত 9নই"।30 ২০১৬ সােল বাংলােদশ সকল িসম কাড? অিধকারীেদর
বাধ-তামূলকভােব বােয়ােমিbক িনবnেনর ব-বsা চালু কের এবং িসম কােড?র জন- যারা িনবnন কের
তােদর আঙু েলর ছাপ জাতীয় পিরচয়পেtর (এন.আই.িড) সােথ িমিলেয় 9দখার ব-বsা কের, যােত pেত-কটা
িসম কােড?র জন- একজন িনিদ? r ব-িkেক িচিhত করা যায়।31
pযুিk ও শনাkকরণ ব-বহার কের এভােব 9টিলেযাগােযাগ সুিবধা বn কের 9দয়ার মেধ- িদেয় িনিদ? r
9গাyীেক বজ?েনর লk-বs িহসােব িনধ? ারণ করার 9kেt এ8 এক নতু ন মাtা 9যাগ কেরেছ। বাংলােদশ
9টিলেযাগােযাগ িনয়ntণ কিমশনেক (িব.8.আর.িস) আেদশ জািরর সাত িদেনর মেধ- "ক-ােmর 9মাবাইল
ব-বহারকারীেদর যাচাই করার"32 আেদশ িদেয় এবং 9টিলেযাগােযাগ 9কাmািন\েলােক সব ক-ােm ৩িজ ও
৪িজ ইnারেনট 9সবা বn করেত বাধ- কের বাংলােদশ সরকার বাক sাধীনতা এবং ইnারেনট ব-বহােরর
অিধকােরর িবRেd অত-n কেঠার পদেkপ gহণ কের যােত একেযােগ সরকার এবং কেপ?ােরেটর kমতােক
26 BNI Online. (2019, September 9). Abul Kalam and 7 Camps-in-Charge transferred from Rohingya
refugee area. Burma News International.https://www.bnionline.net/en/news/abul-kalam-and-7-campscharge-transferred-rohingya-refugee-area
27 Anadolu Agency (2019, September 11). Bangladesh gets ‘tougher’ on Rohingya refugees.
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/bangladesh-gets-tougher-on-rohingya-refugees/1578938
28 BD News 24. (2019, September 3). BTRC orders telecom operators to stop services to Rohingyas in seven
days. https://bdnews24.com/bangladesh/2019/09/02/btrc-orders-telecom-operators-to-stop-services-torohingyas-in-seven-days
29 Agence France-Presse. (2017, September 24).Bangladesh imposes mobile phone ban on Rohingya
refugees. Yahoo News.https://www.yahoo.com/news/bangladesh-imposes-mobile-phone-ban-rohingyarefugees-073911274.html
30 Emont, J. (2019, September 3).Bangladesh cuts mobile access to Rohingya refugees. Wall Street
Journal. https://www.wsj.com/articles/bangladesh-cuts-mobile-access-to-rohingya-refugees-11567541883
31 Rahman, Zara. (2015, December 22). Bangladesh will demand biometric data from all SIM card users.
Global Voices. https://globalvoices.org/2015/12/22/bangladesh-will-demand-biometric-data-from-all-simcard-users/
32 The Daily Star. (2019, September 02). All SIMs in Rohingya camps to be verified in 7 days.
https://www.thedailystar.net/rohingya-crisis/no-mobile-phone-services-for-rohingya-refugees-1794367

কােজ লাগােনা হয়। িব.8.আর.িস কম? কত?ারা িনি‚ত কেরেছ33 9য অিনিদ? rকােলর জন- ি¶িজ ও 9ফারিজ
9সবা বn কের 9দয়া হয় তেব টু িজ 9সবা (যা ব-বহার কের ভেয়স কল করা যায়, তেব ইnারেনট ব-বহার
করা যায় না) চালু আেছ।
9টিলেযাগােযাগ 9কাmািন\িল িসম কাড? "িনিkয়" করার আেদশ অkের অkের পালন করেব িকনা তা
এখেনা srভােব জানা যায়িন। ২০১৯ এর 9সেpmর মােসর ˜Rর িদেক বাংলা সংবাদ মাধ-ম\িল অনুমান
কেরিছল 9য 9টিলেযাগােযাগ 9কাmািন\িল ক-ােmর সিkয় িসম কােড?র তািলকা সরকারেক িদেয়েছ, যা
তারা তােদর 'যাচাই করা' িসম কােড?র সােথ িমিলেয় 9দেখ 9কাmািন\িলেক 9সই সমs িসম িনিkয় করেত
বেলেছ 9য\িল তািলকায় 9নই।34
বাংলােদশ সরকার বেলেছ 9য 'জাতীয় সুরkার'35 জন- এই পদেkপ\েলা 9নয়া হেয়েছ, তেব 9রািহŋা ও
আnজ?ািতক জনসমাজ, গণমাধ-ম, মানবািধকার 9গাyী এবং অন-ান- সরকার এই পদেkেপর িনnা36
জানায়, তারা িব াস কের 9য 9রািহŋা মুসলমানেদর আরও িবিcn করা 9কানও কায? কর সমাধান নয়।

উপসংহার ও সুপািরশ
এক8 শািnপূণ? সমােবেশর জবােব বাংলােদশ সরকার 9য পদেkপ gহণ কের তা িবেবচনা কের বলা যায় 9য,
িডিজটাল অিধকার রkায় কম? রত সমs সুশীল সমাজ pিতyান\িলর এখন 9রািহŋা শরণাথ+েদর অিধকার
রkায় কম? রত সংsা\িলর সােথ 9যাগােযাগ করা অেনক 9বিশ জRির হেয় উেঠেছ, যােত তারা তােদর jান
ভাগ কের িনেত পাের এবং অ-াডেভােকিসর pেচrা আরও 9জারদার করেত পাের। িদ ইিQন Rম
কkবাজােরর 9রািহŋা শরণাথ+েদর সােথ আরও গেবষণায় সাহায- করার পিরকlনা িনেয়েছ এবং 9স\িলর
ফলাফল সকলেক জানােনার পাশাপািশ এই সমস-া\িল সমাধােন যারা কাজ করেছন 9সই ব-িk ও
pিতyােনর মেধ- 9যাগােযাগ করােনার pেচrা অব-াহত রাখেব।

33 New Age. (2019, September 11). No mobile internet in Rohingya camps.

http://www.newagebd.net/article/84207/only-2g-services-in-rohingya-camps
34 Nahid, M. S. R. (2019, September 11). Mobile operators challenge Rohingya sim proof/ ‘9রািহŋা িসম’
pমােণর চ-ােলেQ 9মাবাইল অপােরটররা https://itdoctor24.com/2019/09/11/mobile-operators-challengerohingya-sim-proof/
35 Agence France-Presse. (2017, September 24). Bangladesh imposes mobile phone ban on Rohingya
refugees. Yahoo News. https://www.yahoo.com/news/bangladesh-imposes-mobile-phone-ban-rohingyarefugees-073911274.html
36 See, for example, Human Rights Watch. (2019, September 13). Bangladesh: Internet Blackout on
Rohingya Refugees.
https://www.hrw.org/news/2019/09/13/bangladesh-internet-blackout-rohingya-refugees# and Griffiths, J.
(2019, June 25). Myanmar shuts down internet in conflict areas as UN expert warns of potential abuses.
CNN. https://www.cnn.com/2019/06/25/asia/myanmar-internet-shutdown-intl-hnk/index.html.

কায? েkেt jাত সmিতর নীিত অনুসরণ করা হেc তা িনি‚ত করেত আমরা ইউ.এন.এইচ.িস.আর-9ক আরও
কেঠার িনয়ntণমূলক ব-বsা gহেণর পরামশ? pদান কেরিছ। যাচাইকরণ পdিতর মধ- িদেয় যাওয়া pেত-ক
ব-িkর এটা বুঝেত পারা \Rtপূণ? 9য িক িক বােয়ােমিbক ডাটা সংgহ করা হেc এবং 9স\েলা কীভােব
ব-বহার করা হেব। ইউ.এন.এইচ.িস.আর ও সmpদােয়র 9নতােদর মেধ- এবং তারপের, 9সই 9নতা এবং তােদর
সmpদােয়র মানুষেদর মেধ- 9য 9যাগােযাগই করা 9হাক না 9কন, িনবnেনর সময় pেত-ক ব-িkর জনইউ.এন.এইচ.িস.আর-এর jাত সmিতর নীিত অনুসরণ করেত হেব। তথ- pদােনর 9kেt ভাষাগত
বাঁধা\িলর িদেক িবেশষভােব নজর িদেত হেব। এেkেt এই ব-বsার আওতা ও sাট? কােড? থাকা তথসmেক? জানােনার জন- কথ- ভাষা ও ছিবর মাধ-েম 9যাগােযােগর উপায়\িল িবেবচনা করা 9যেত পাের।
যিদও jাত সmিত gহেণর ব-বsা করা অত-n \Rtপূণ?, িকn তারপেরও আমােদর এই িবষয়টা উেপkা
করেল চলেব না 9য, শরণাথ+রা ডাটার 9গাপনীয়তা িনেয় িচিnত হওয়ার মেতা পিরিsিতেত 9নই, কারণ
9ফাকাস gেপ অেনক মানুষই বেলেছ 9য - তারা 9য িহংs আkমণ 9থেক পািলেয় এেসেছ আর এখেনা যারা
ভয় পােc তার মানিসক চাপ এবং 9সই সােথ তােদর 9মৗিলক চািহদা\িল 9মটােনার জন- 9য pিতyান
সাহায- করেছ তারাই ডাটা চাইেছ এই িবষয়8 তােদর অত-n দুি‚nায় 9ফলেছ। কkবাজােরর 9রািহŋা
শরণাথ+েদর ˜Rেত sাট? কােড?র িবেরািধতা করাটা শরণাথ+ ক-ােmর 9kেt এক8 অনন- ঘটনা িছল এবং
মেন হয় 9য 9সটার িপছেন বােয়ােমিbক তথ- এবং ক-ােmর মেধ- kমতার Vবষম- িনেয় উেdেগর পিরবেত?,
তােদর জািতগত পিরচয় srভােব উেlখ করার বাসনা কাজ করিছল, যােত তােদর মায়ানমােরর
নাগিরেকর পিরচয় রkা করা যায় ও ভিবষ-েত pত-াবাসেনর পের আরও িনপীড়েনর িশকার হেত না হয়।
এই আেnালন 9থেক এটাই sr হেয়েছ 9য pােণর ভেয় দলবd মানুষেদর কােছ িকছু টা হেলও kমতা থােক,
তেব ব-িkগতভােব তােদর pিতবাদ করার 9কানও সুেযাগ 9নই।37
jাত সmিত সংkাn সমস-া\িলর সমাধান খুঁেজ 9বর করেত িদ ইিQন Rম সmূণ?ভােব িনেয়ািজত থাকেব।
আমােদর সুপািরশ হল 9য িডিজটাল আইিড ব-বsার িসdাn gহণকারী এবং িনম? াতারা এমন িবকl
িবেবচনা কRন যােত kমতার ব„মাtােক sীকৃিত pদান করা হয় এবং শরণাথ+েদর ময? াদা ও অিধকারেক
সmান করা হয়, 9সই সােথ আমরা সুশীল সমাজেক এই িবকl\েলার অ-াডেভােকিস করার জন- অনুেরাধ
জানািc। এর জন- নবাগত বাsচু -ত মানুষেদর মেধ- 9থেক িবিভn 9গাyীর pিতিনিধেদর এই ব-বsার
িবিভn পয? ায় সmেক? মতামত 9দয়ার জন- আhান করা, অgািধকার িচিhত করার জন- তথ- pদান এবং
ূ ? িবকl
অিভেযাগ জানােনার পdিত উnত করা, শরণাথ+রা যােত িসdাn িনেত পােরন 9সই জন- অথ? পণ
পdিত sাপন করা এবং তথ- ব-বsাপনা pণালী\িল সংেশাধন করা 9যেত পাের।
9রািহŋা শরণাথ+রা বারবার তােদর িনজs িসdাn gহেণর kমতা ও ময? াদা হািরেয়েছ, 9সই কারেণ এখন
9থেক তারা যােত িনেজেদর জীবন সmেক? িসdাn 9নয়ার সুেযাগ পান তা িনি‚ত করা অত-n \Rtপূণ?।
37 লkণীয় 9য ইিথওিপয়ার শরণাথ+ ক-াm সmেক? আমােদর 9কস sািডেত ইউ.এন.এইচ.িস.আর কম? কত?ারা
বেলিছেলন 9য যারা িনবnন করেত অsীকার করেবন তারা tাণ পােবন না।

9যেহতু তারা ইউ.এন.এইচ.িস.আর-9ক ততটা িব াস করেছ না এবং আপাতভােব 9সই বাংলােদশ সরকােরর
pিত আsা রাখেছ, 9য সরকার নািক তােদর ডাটা মায়ানমারেক pদান করেছ, 9সেহতু sাট? কাড? ও
বােয়ােমিbক ডাটা সংgেহর উেdশ-, আওতা এবং ঝঁু িক সmেক? সেচতনতার িদেক নজর 9দয়া অত-n
\Rtপূণ?।

