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কক্সবাজারে “আঁো রোহিঙ্গা” আর াকহিত্র প্রদর্নী
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জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচতসআর ও কক্সবাজার আর্থ ক্লাঘবর য ৌর্ আঘ াজঘন "আঁরা যরাতিঙ্গা" অর্থাৎ
"আমরা যরাতিঙ্গা" তশঘরানাঘম দু ই সপ্তািবযাপী আঘ াকতচত্র প্রদশথনী আজ শুরু িঘ ঘে। দশজন যরাতিঙ্গা শরণার্থীর
যিা া েতবঘি তবঘের বৃ িত্তম শরণার্থী তশতবঘরর জীবন উঘে এঘসঘে এই প্রদশথনীঘি। যরাতিঙ্গাঘর্াগ্রাফার মযাগাতজঘনর
উপর তিতত্ত কঘর আঘ াতজি এই প্রদশথনী িুঘ ধঘর শরণার্থীঘদর বযতিগি জীবন, ারা পাঁচ বের আঘগ তম ানমাঘরর
সতিংসিা ও তনপীড়ন যর্ঘক পাত ঘ বাং াঘদঘশ আশ্র তনঘি বাধয িঘ তেঘ ন।
বাং াঘদঘশ ইউএনএইচতসআর-এর প্রতিতনতধ ইঘ ািাঘনস িন ডার ক্লাউ বঘ ন, “এই যরাতিঙ্গা িরুণঘদর েতবগুঘ া
শশতিকিাঘব িাঘদর স্মৃতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিিযঘক িুঘ ধরার মাধযঘম িাঘদর জীবঘনর গি বঘ । এই প্রদশথনীঘি
আমরা আরও যদখঘি পাই মুতি ু ঘের সম বাং াঘদঘশর মানু ঘের বাস্তুচু যতির েতব, য স্মৃতি িাঁঘদর অনু ঘপ্ররণা
তদঘ ঘে প্রতিঘবশী যদশ তম ানমার যর্ঘক তন থাতিি িঘ আসা যরাতিঙ্গাঘদর আশ্র তদঘি।”
যডতিড পা াজন এবং বাং াঘদশ মুতি ু ে জাদু েঘরর আঘমনা খািুঘনর তকউঘরশঘন শিতর এই প্রদশথনীঘি ৫০তর্
েতবর মাধযঘম যরাতিঙ্গা শরণার্থীঘদর স্মৃতি, আশা, স্বপ্ন, তবোস, যসৌন্দ থ, দক্ষিা, যশাক, ক্ষতি ও িা বাসার তচত্র যদখা
া । উপরন্তু, মুতি ু ে জাদু েঘরর আকথাইি যর্ঘক ১১তর্ েতব প্রদতশথি িঘে এখাঘন, ার মাধযঘম ১৯৭১ সাঘ
বাং াঘদশী মানু েঘদর শরণার্থী জীবন সম্পঘকথ ধারণা পাও া া ।
বাং াঘদঘশ আশ্র যন া যরাতিঙ্গা শরণার্থীঘদর ৫০ শিাংঘশর যবতশ িরুণ। তশক্ষা ও দক্ষিা উন্ন ঘনর সীতমি সু ঘ াগ
তনঘ পাঁচ বেঘররও যবতশ সম ধঘর জীবন াপন করঘে িারা। শরণার্থী তশতবঘরর কতেন জীবঘন তশি ও
ফঘর্াগ্রাতফঘক িারা যবঘে তনঘ ঘে গেনমূ কিাঘব িাঘদর আঘবগ ও অনু িূতি প্রকাশ করার জনয। েতব আঁকা বা েতব
যিা ার মাধযঘম িারা িাঘদর সংস্কৃতি ও ইতিিাসঘকও বাঁতচঘ রাখঘে, কারণ িাঘদর কাঘজর মাধযঘম যবতশরিাগ
সম ই িাঘদর সম্প্রদাঘ র শদনতন্দন জীবন উঘে আঘস।
আজ উঘবাধনী অনু ষ্ঠাঘন তকেু যরাতিঙ্গা শরণার্থী ফঘর্াগ্রাফার উপতস্থি তেঘ ন এবং দশথকরা িাঁঘদর জীবন সম্পঘকথ
জানার সু ঘ াগ যপঘ তেঘ ন। “আঁরা যরাতিঙ্গা” প্রদশথনীতর্ ১ যর্ঘক ১৪ যসঘেম্বর প থন্ত কক্সবাজার সাংস্কৃতিক যকঘে
চ ঘব।
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