“Investigating the Bangladeshi locals’ perceptions of Rohingyas and the impact of
the refugee crisis on the host communities and villages nearby Rohingya refugee
camps”

Introduction & Verbal Consent Form
Hello, my name is................and I am working for an NGO called Xchange Foundation which is based in
Malta, Europe. We are doing a survey all over Teknaf and Ukhia to understand the views of adult local
Bangladeshis on the Rohingya situation and their potential repatriation. Let me ask you some questions
to make sure that you are eligible to take part. First of all, have you already been interviewed for this
research? If not:
• Are you a resident of either Teknaf or Ukhia?
• Are you older than 18 years?
(If they reply no to either question) I understand. Unfortunately, we only interview adults living
in one of the two upazilas. Thank you for your time. Do you know someone who could be
interested in taking part?
About the survey: I will ask you around 30 short questions. It shouldn't take more than 20 minutes. All
your answers will be anonymised (your name will not be asked for). The information you give me is
confidential and will be used only by researchers at Xchange. We will use the information you give us
to write a report to inform the public about your opinions and make your voice heard. That is why it is
important that you reply to all the questions truthfully. If there is something you don't understand
during the survey you can ask me to explain the question to you again. I will not tell anyone in the
community what you tell me. Is there anything you don't understand or would like to ask?
Now, I would like to ask for your verbal consent to interview you. Do you agree to be interviewed?

A. Demographics
1. Sex (1.Male/ 2.Female)
2. Age (>=18 years old)
3. Marital Status (1.Single/ 2.Married/3.Divorced/4.Widowed)
4. Highest level of formal education (1.No formal education/2.Primary/3.Secondary/4.Technical
institution/5.Bachelor/6.Master/7.PhD/8.other)
5. Number of people in household (including respondent)
6. Do you have male children (<18 years old)? (yes/no)
6a. (if yes) Do any of your male children NOT go to school? (yes/no) (note: if they say no it
means that all their sons go to school)
6aa. (if yes) Why don't they go to school? (1.too young (<5-6 years
old)/2.can't afford school fees/3.can't afford school supplies/4.transport not
available-school too far/5.there is no school available/6.education is not
important/7.has to work to support family/8.is married/9.too old/10.other)
7. Do you have female children (<18 years old)? (yes/no)
7a. (if yes) Do any of your female children NOT go to school? (yes/no) (note: if they say no it
means that all their daughters go to school)
7aa. (if yes) Why don't they go to school? (1.too young (<5-6 years
old)/2.can't afford school fees/3.can't afford school supplies/4.transport not
available-school too far/5.there is no school available/6.education is not
important/7.has to work to support family/8.is married/9.too old/10.other)
8. Are you formally employed? (yes/no)
8a. (if yes) In which sector? (1.fisherman/2.farmer/3.seller of
goods/4.driver/5.teacher/6.cleaner/7.guard/8.hairdresser/9.cook/10.doctor/11.nurse/12.mai
d/13.NGO worker/14.other)
9. Current upazila of residence (Teknaf/Ukhiya)
10. Current union of residence
(1.Baharchhara/2.Whykong/3.Nhilla/4.Palong Khali/5.Raja Palong/6.Teknaf/7.Sabrang/8.St. Marti
ns Dwip/9.Jalia Palong/10.Ratna Palong/11.Haldia Palong)
11. How long have you been living in this union? (1.More than 10 years/2.5-9 years/3.3-4
years/4.1-2 years/5.less than 1 year)
12. Which are the closest Rohingya refugee settlements to your
residence? (maximum 3) (1.Kutupalong/2.Balukhali/3.Mainnerghona/4.Thangkhali/5.Hakimpara/6.
Chakmarkul/7.BaghonnaPotibonia/8.Jamtoli/9.Shamlapur/10.Unchiprang/11.Nayapara/12.Leda/13.Jadimura/14.Ali Khali/
15.Shilkhali/16.Monkhali/17.Other/18.I do not know)

B. Livelihoods (everyday life, safety, opportunities, services)
13. How do you spend your time during an average day?
(maximum 3) (1.Formal Employment/2.Hobbies/3.Household Chores (cleaning,
cooking)/4.Collecting firewood-water/5.Caring for children/6.Caring for elders/7.Attending the
mosque/8.Socialising outside of the home/9.Other)
14. Does your head of household's income cover your household's expenses? (yes/no)
14a. (if no) How do you pay for your household's expenses?
15. Do you think there are enough public facilities (e.g. schools, hospitals, mosques, community
centres) in your community? (yes/no)
15a. (if no) What are the three most important facilities your community is lacking?
16. Do you think there are enough job opportunities in your community? (yes/no)

17. Do you think there are enough educational opportunities for children in your
community? (yes/no)
18. What safety concerns do you and your family experience in your community, if any?
(maximum 3) (1.Bad relationships with neighbours/2.Robberies/3.Domestic violence/4.Fearing for
children's safety/5.Overcrowding-lack of privacy/6.Unhygienic living conditions/7.Wild
animals/8.Drug use or trafficking/9.Trafficking or abduction of children/10.No safety
issues/11.Don’t Know-Prefer not to answer/12.Other)

C. Relationship with the Rohingya
19. How often do you interact with the Rohingya (e.g. exchange conversation, buy products from
Rohingya, work with Rohingya)? (1.every day/2.5-6 days a week/3.2-4 days a week/4.once a
week/5.once a month/6.never)
20. Have you ever helped a Rohingya (e.g. financially, water supply, training)? (yes/no)
21. Do you think the Rohingya integrate well into the local Bangladeshi community? (yes/no)
21a. (if yes) According to you, why?
21b. (if no) According to you, why not?
22. Do you consider any Rohingya as your friends (whom you enjoy being around, can spend time
with, share thoughts with)? (yes/no)
23. How well do you think you get on (communicate in
general) with the Rohingya? (1.very well/2.well/3.neutral/4.badly/5.very badly)
24. Do you feel safe having the Rohingya community living nearby? (yes/no)
25. Do you think that Rohingya children should be allowed to go to Bangladeshi schools? (yes/no)
25a. (if yes) According to you, why?
25b. (if no) According to you, why not?
26. According to you, should the Rohingya be allowed access to the same facilities (e.g. schools,
hospitals, mosques, community centres) and services as the locals?
(1.Absolutely prohibit/2.Allow with strict restrictions/3.Neutral/4.Allow with some
restrictions/5.Allow without any restrictions/6.Do not want to answer)

D.

Changes/Shifts

27. Have you noticed any changes in your family’s income since the recent arrivals of the Rohingya
(since 2016)? (became lower/is the same/became higher)
28. Have you noticed any changes in the cost of services
(e.g. transport, mobile, internet, medical, education) since the recent arrivals of the Rohingya (since
2016)? (became lower/is the same/became higher)
29. Have you noticed any changes in the prices of goods
(e.g. vegetables, fruit, clothing, meat, fish, wood) since the recent arrivals of the Rohingya (since
2016)? (became lower/is the same/became higher)
30. Have you noticed any changes to the level of crime in the region since the recent arrivals of the
Rohingya (since 2016)? (became lower/is the same/became higher)
30a. (if became lower) According to you, why has this happened?
30b. (if became higher) According to you, why has this happened?
31. Have you noticed any changes in the quality of medical treatment since the recent arrivals of
the Rohingya (since 2016)? (became lower/is the same/became higher)
32. Have you noticed any changes in the availability of resources (e.g. water, firewood, food)
since the recent arrivals of the Rohingya (since 2016)? (became lower/is the same/became higher)
33. Have you noticed any changes in job opportunities for the locals in your union since the recent
arrivals of the Rohingya (since 2016)? (became less/are the same/became more)

34. Have you noticed any changes to tourism in your union since the recent arrival of the Rohingya
(since 2016)? (reduced tourism/is the same/increased tourism)
35. Overall, what are the three most significant changes you have witnessed in your community
due to the recent arrivals of the Rohingya (since 2016), if any? (1.Overcrowding in schoolsdeterioration in the quality of education/2.Overcrowding in medical centres-deterioration in the
quality of medical service/3.Increased competition for job opportunities/4.Rising cost of living
(food prices-cost of rent)/5.Traffic congestion-road accidents/6.Increase in the rate of crimeemergence of new crimes/7.The spread of disease-emergence of new diseases/8.Waste
accumulation in public spaces/9.Cultural-moral deterioration/10.Water shortage/11.I haven't
witnessed any changes/12.Other)

E. Beliefs about repatriation and feelings about the future
36. Do you know that the governments of Bangladesh and Myanmar have agreed to
repatriate the Rohingya? (yes/no)
37. Do you believe that the Rohingya will be eventually repatriated (in the next two
years)? (yes/no)
38. Do you believe that the government of Bangladesh is handling the Rohingya situation
well? (yes/no)
39. Do you believe that the Rohingya want to return to Myanmar? (yes/no)
40. Do you think the Rohingya fear returning to Myanmar? (yes/no)
40a. (if yes) Do you find their fears reasonable? (yes/no)
41. Do you think the Rohingya can make positive contributions to your community? (yes/no)
42. Do you feel the Rohingya could eventually integrate and stay in Bangladesh
indefinitely? (yes/no)
43. Do you feel positive about your and your family’s future her in Bangladesh? (yes/no)
44. Do you have any comments or recommendations to make?

"ররোহিঙ্গোদের বোাংলোদেশী স্থোনীয়দের উপলহি এবাং ররোহিঙ্গো শরনোর্থী ক্যোদের
ক্োছোক্োহছ রিোস্ট সম্প্রেোয় এবাং গ্রোমগুহলদে শরণোর্থী সাংক্দের প্রভোব সেদক্ে েেন্ত"

ভূ হমক্ো এবাং রমৌহিক্ সম্মহে ফরম
হ্যাল া,আমার নাম......আমম এক্সলেঞ্জ ফাউলেশন নামক একটা NGO র জনয কাজ করলেমি,যা ইউলরালের মাল্টায়
অবস্মহ্ে।আমরা ররামহ্ঙ্গালের েমরস্হ্মে এবং োলের সম্ভাবয প্রেযাবাসলনর উের বয়স্ক স্হ্ানীয় বাং ালেশীলের
েৃষ্টিভমঙ্গ বুঝলে কক্সবাজার জুলে একষ্টট জমরে করমি।আেনালক মকিু প্রশ্ন জজলেস করব,আেমন প্রস্তুে।
প্রথমে,আেমন এই গলবষণার জনয ইলোমলযয রকান সাক্ষােকার মেলয়লিন মকনা?
• .আেমন রটকনাফ বা উমিয়া বামসন্দা?
• .আেমন মক 18 বির বয়সী?
(যমে োরা রকানও প্রলশ্নর উত্তর রেয়) আমম বুঝলে োমর েুভাভ গযবশে, আমরা রকব মাত্র েুইষ্টট উেলজ ায়
এক কলর বসবাসকারী প্রাপ্তবয়স্কলের সাক্ষাে কমর। সময় রেয়ার জনয যনযবাে. আেমন মক অংশ মনলে
আগ্রহ্ী হ্লে োলর রকউ জালনন?
জমরে সম্পলকভ: আমম আেনালক প্রায় 40 ষ্টট সংমক্ষপ্ত প্রশ্ন জজোসা করব। এষ্টট 20 মমমনলটর রবমশ সময় াগলব না
আেনার সমস্ত উত্তরগুম নামহ্ীন হ্লব (আেনার নামষ্টট জজোসা করা হ্লব না)। আেমন আমালক রয েথয
মেলয়লিন ো রগােনীয় এবং শুযুমাত্র এক্সলেলঞ্জর গলবষকলের দ্বারা বযবহ্ার করা হ্লব। আেনার মোমে সম্পলকভ
জনগণলক অবমহ্ে করার জনয এবং আেনার কন্ঠলক রশানা করার জনয আমরা আেনার কালি একষ্টট প্রমেলবেন
ম িলে আমালের রয েথযষ্টট মেজি ো আমরা বযবহ্ার করব। এটা রকন গুরুত্বেূণ রয
ভ আেমন সব প্রলশ্নর উত্তর সেযই
উত্তর যমে এমন মকিু থালক যা আেমন সালভভষ্টটর সময় বুঝলে োলরন না েলব আেনালক আবার প্রশ্নষ্টট বযািযা করলে
আমালক জজোসা করলে োলরন। আেমন মক আমালক ব লিন রয সম্প্রোলয়র মলযয আমম কাউলক ব ব না মকিু
মক আেমন বুঝলে না োন বা জজোসা করলে োন? এিন, আমম আেনালের সাক্ষাৎকার মনলে আেনার রমৌমিক
অনুমমের জনয জজোসা করলে োই। আেমন সাক্ষাে্কার করলে সম্মে হ্ন?

A. জনেোত্ত্বিক্
১. ম ঙ্গ (১.রিল /২.রমলয়)
২. বয়স (>১৮ বিলরর উলব)ভ
৩. বববামহ্ক অবস্থা (১.একা/২.মববামহ্ে/৩.ো াক প্রাপ্ত/৪.মবযবা)
৪. মশক্ষাগে সলবাচ্চ
ভ রযাগযো (রকান প্রামেষ্ঠামনক মশক্ষা
নাই/২.প্রাথমমক/৩.মাযযমমক/৪.কামরগমর মশক্ষা/৫.স্নােক/৬.মাস্টাস/৭.মে
ভ
এইে মি/৮.অনযানয)
৫. েমরবালরর র াক সংিযা (উত্তরোো সহ্)
৬.আেনার মক রকান রিল সন্তান আলি (<১৮ বিলরর মনলে)? (হ্যাাঁ/না)
৬a. (যমে হ্যাাঁ হ্য়) অাােনার রকান রিল সন্তান মক স্কুল যায়? (হ্যাাঁ/না)
(রনাট: যমে োরা না বল োর মালন োলের সব সন্তানরা স্কুল যায়)
৬aa. (যমে হ্যাাঁ হ্য়) রকন োরা স্কুল যায় না? (১.যুবক (<৫-৬ বির)/২.স্কুল র মফিঃ মেলে োলর
না/৩.স্কুল র প্রলয়াজনীয় জজমনস এর রযাগান মেলে োলর না/৪.স্কু েূলর হ্ওয়ায় স্কুল রযলে
োলর না/৫.যথাথ স্ক
ভ ু রনই/৬.মশক্ষা গুরুত্বেূণ মলন
ভ
কলর না/৭.েমরবালরর জনয কাজ করলে
হ্য়/৮.মববামহ্ে /৯.বয়স্ক/১০.অনযানয)
৭. অাােনার মক রকান রমলয় সন্তান আলি (< ১৮ বিলরর মনলে)? (হ্যাাঁ/না)
৭a. (যমে হ্যাাঁ হ্য়) অাােনার রকান রমলয় সন্তান মক স্কুল যায় না? (হ্যাাঁ/না) (রনাট:যমে োরা না বল োহ্ল
মলন করলে হ্লব োলের সব রমলয়রা স্কুল যায়)
৭aa. (যমে হ্যাাঁ হ্য়) রকন োরা স্কুল যায় না? (১.রবমশ রিাট (<৫-৬ বিলরর মনলে/২.স্কু মফিঃ মেলে
োলর না/৩.স্কুল র প্রলয়াজনীয় জজমনসেত্র রযাগান মেলে োলর না/৪. স্কু েূলর হ্ওয়ায় স্কুল
রযলে োলর না/৫. যথাথ স্ক
ভ ু রনই /৬.মশক্ষার গুরুত্ববহ্ নয়/৭.েমরবালরর জনয কাজ করলে
হ্য়/৮.মববামহ্ে/৯.বয়স্কা /১০.অনযানয)
৮. অাােমন মক রকান কমজীবী?
ভ
(হ্যাাঁ/না)
৮a. (যমে হ্যাাঁ হ্য়) রকান প্রকলে? (১.রজল /২.কৃষক/৩.েণয
মবলেো/৪.ড্রাইভার/৫.মশক্ষক/৬.েমরষ্কারক/৭.মনরােত্তা কমী/৮.নামেে/৯.রাাঁযুমন/১০.িাক্তার
/১১.রসমবকা/১২.েমরোমরকা/১৩.এন জজ ও কমী /১৪.অনযানয)
৯. বেভমান বাসস্থান ও উেলজ া (রটকনাফ/উমিয়া)
১০. বেভমান আবাস্থ ও ইউমনয়ন (১.বাহ্ারিরা/২.রহ্ায়াইকযং/৩.হ্নী া/৪.ো ংিাম /৫.রাজাো ং রুমহ্ঙ্গা মবমহ্ন
এ াকা/৬.রটকনাফ/৭.সাবরাং/৮.রসন্টমাষ্টটভন দ্বীে/৯.জাম য়াো ং/১০.রত্নাো ং/১১.হ্ম মেয়াো ং)
১১.আেমন কেমেন যলর এই ইউমনয়লন বসবাস করলেলিন? (১.১০ বিলরর অমযক/২.৫-৯ বির/৩.৩-৪ বৎসর
/৪.১ -২ বির/৫.একবিলরর কম)
১২. ররামহ্ঙ্গা শরণাথী মশমবরগুম র মলযয রকান গুল া আেনার বাসস্হ্ালনর সবলেলয় মনকলট? (সলবাচ্চ
ভ ৩)
(১.কুেু ো ং/২.বা ুিাম /৩.ময়নার র ানা/৪.থযাইংিা ী/৫.হ্ামকম োো/৬.োকমারকু /৭.বা ল ানােুেুবমনয়া/৮.জামেম /৯.শাম ােুর/১০.ঊনমেপ্রাং/১১.নয়াোো/১২.র ো/১৩.জামেমুরা/১৪.অাা ীিা ী/১৫.শী
িা ী/১৬.মনিা ী/১৭.আমম জামন না/১৮.অনযানয)

B. জীহবক্ো (প্রহেহেদনর জীবন, হনরোপত্তো, সুদ োগ সুহবধো, রসবো)
১৩. মকভালব আেমন আেনার সময়গুল া গলে বযয় কলরন? (সবামযক
ভ
৩ ষ্টট)
(১.প্রামেষ্ঠামনক কাজ/২.রশৌমিন কাজ/৩.েমরবালররর টুমকটামক কাজ (েমরষ্কার -েমরিন্নো,রান্না)/৪.জ্বা ামন কাঠ
ওোমন সংগ্রহ্ কলর/৫.মশশুলের যত্ন রনওয়া/৬.বেলের রেিালশানা কলর/৭.মসজজলে রযাগোন কলর/৮.বামের
বাইলর সমাজলসবা মূ ক কাজ কলর/৯.অনযানয)
১৪. েমরবার প্রযালনর আয় মেলয় মক আেমন োমরবামরক বযয় মনবাহ্
ভ করলে োরলেলিন? (হ্যাাঁ/না)
১৪a.(যমে না হ্য়) আেমন মকভালব আেনার েমরবামরক বযয় মনবাহ্
ভ কলরন?
১৫. আেমন মক মলন কলরন আেনার কমমউমনষ্টটলে েযাপ্ত
ভ
সরকামর সুলযাগ সুমবযা আলি (রযমন স্কু ,
হ্াসোো , মসজজে, কমমউমনষ্টট রসন্টার)? (হ্যাাঁ/না)
১৫a. (যমে না হ্য়) আেনার কমমউমনষ্টটর মেনষ্টট গুরুত্বেূণ সু
ভ মবযার অভাবগুল া মক মক?
১৬. আেনার মক মলন হ্য় আেনার কমমউমনষ্টটর মলযয োকমরর যলথি সুলযাগ রলয়লি? (হ্যাাঁ/না)
১৭. আেমন মক মলন কলরন আেনার কমমউমনষ্টটলে মশশুলের জনয মশক্ষার েযাপ্ত
ভ সুলযাগ রলয়লি? (হ্যাাঁ/না)

১৮. আেমন এবং আেনার েমরবালরর আেনার কমমউমনষ্টটলে মনরােত্তা মবষলয় অমভেো রকমন? (সবামযক
ভ
৩)
(১.প্রমেলবশীলের সালথ িারাে সম্পকভ/২.িাকামে/৩.অভযন্তরীণ রকান্দ /৪.মশশুলের মনরােত্তার
ভয়/৫.জনবহ্ু োর কারলণ রগােনীয়োর অভাব/৬.বসবালসর েমরলবশ অস্বাস্হ্যকর/৭.বনয প্রাণী/৮.মােলকর
বযবহ্ার ও মানব োোর/৯.মানব োোর ও মশশু অেহ্রণ/১০.রকান মনরােত্তা ইসুয নাই/১১.জামন না -উত্তর মেলে
প্রস্তুে নয়/১২.অনযানয)

C. ররোহিঙ্গোদের সোদর্থ সেক্ে
১৯. ররামহ্ঙ্গালের সালথ প্রায়ই আেমন মকভালব রযাগালযাগ কলরন (রযমন:কলথােকথলনর মাযযলম, ররামহ্ঙ্গালের
কাি রথলক েণয মকলন, ররামহ্ঙ্গালের সালথ কাজ কলর)? (১.প্রমেমেন/২.সপ্তালহ্ ৫-৬ মেন/৩.সপ্তালহ্ ২-৪
মেন/৪.সপ্তালহ্ একবার/৫.মালস একবার/৬.কিলনা নয়)
২০.আেমন মক কিলনা রকান ররামহ্ঙ্গালক সাহ্াযয কলরলিন (উোহ্রণস্বরুে: অথননমেকভালব,
ভ
োমন মেলয়,
প্রমশক্ষণ)? (হ্যাাঁ/না)
২১. আেমন মক মলন কলরন,ররামহ্ঙ্গারা বাং ালেশী স্থানীয় কমমউমনষ্টটর সালথ মমলশ যালি? (হ্যাাঁ/না)
২১a. (যমে হ্যাাঁ হ্য়) আেনার মে অনুসালর, রকন?
২১b. (যমে না হ্য়) আেনার মে অনুসালর রকন, নয়?
২২. আেমন মক রকান ররামহ্ঙ্গালক আেনার বন্ধু ভালবন(যার সালথ আলশ োলশ ুলর আনন্দ োন,সময় কাটান,োর
সালথ মনলজর মেন্তা ভাবনা রশয়ার কলরন)? (হ্যাাঁ/না)
২৩. আেমন ররামহ্ঙ্গালেরলক কী ভালব রেিলেলিন? (১.রবশ ভা /২.ভা /৩.মনরলেক্ষ/৪.িারাে/৫.রবমশ
িারাে)
২৪. ররামহ্ঙ্গা সম্প্রোয় এর আালশোলশ বসবাস করলে আেমন মনরােে রবায কলরন মকনা? (হ্যাাঁ/না)
২৫.আেমন মক মলন কলরন,ররামহ্ঙ্গা মশশুলের বাং ালেশী স্কু গুল ালে েোল িা করার অনুমমে রেওয়া উমেে?
(হ্যাাঁ/না)
২৫a. (যমে হ্যাাঁ হ্য়) আেনার মোনুসালর, রকন?
২৫b. (যমে না হ্য়) আেনার মে অনুসালর রকন, নয়?
২৬. আেনার মোনুসালর, স্থানীয়লের মে একই যরলনর সুলযাগ সুমবযা এবং রসবা (উোহ্রণস্বরুে:স্কু ,
হ্াসোো ,মসজজে, কমমউমনষ্টট রসন্টার) ররামহ্ঙ্গালের োওয়ার অনুমমে রেওয়া উমেে মকনা? (১.এলকবালর
মনলষয/২.কলঠার মবমযমনলষয এর মাযযলম অনুমমে রেওয়া/৩.মনরলেক্ষ/৪.মকিু মবময মনলষয এর মাযযলম অনুমমে
রেওয়া/৫.রকান মবময মনলষয িাো অনুমমে রেওয়া/৬.উত্তর মেলে অমনিু ক)

D. পহরবেেন/স্িোন পহরবেেন
২৭. সম্প্রমে ররামহ্ঙ্গা আগমলনর ের রথলক আেনার োমরবামরক আলয়র রক্ষলত্র আেমন রকান েমরবেভন ক্ষয
কলরলিন মকনা (২০১৬ রথলক)? (আয় কলম রগলি/আয় একই আলি/আয় রবলে রগলি)
২৮. রসবার মূল যর রক্ষলত্র আেমন রকান যরলনর েমরবেভন(েমরবহ্ণ,রমাবাই , ইন্টারলনট,স্বাস্হ্য,মশক্ষা) ক্ষয
কলরলিন মকনা (২০১৬ রথলক)? (কলম রগলি/ একই আলি/রবলে রগলি)
২৯. সম্প্রমে ররামহ্ঙ্গা আগমলনর কারলণ দ্রবযমূল যর (উোহ্রণস্বরুে:শাক-সবজজ,ফ ,জামাকােে,
মাংস,কাঠ)োলমর রক্ষলত্র রকান েমরবেভন এলসলি মকনা (২০১৬ রথলক)? (োম কলম রগলি/একই আলি/োম রবলে
রগলি)
৩০. আেমন মক ক্ষয কলরলিন,সম্প্রমে ররামহ্ঙ্গা আগমলনর কারলণ এই অঞ্চ এ অেরায এর মাত্রা রবলে রগলি
(২০১৬ হ্লে)? (অেরায কলম রগলি/একই আলি/অেরায রবলে রগলি)
৩০a. (যমে কলম যায়) আেনার মোনুসালর, রকন এটা হ্লি?
৩০b. (যমে হ্যাাঁ হ্য়) আেনার মোনুসালর, এটা রকন হ্লি?
৩১. সম্প্রমে ররামহ্ঙ্গা আগমলনর কারলণ মেমকৎসা রসবার মালন রকান গুণগে েমরবেভন আেমন ক্ষয কলরলিন
মকনা (২০১৬ রথলক)? রসবার মান কলম রগলি/একই আলি/রসবার মান রবলে রগলি)
৩২. সম্প্রমে ররামহ্ঙ্গা আগমলনর ফল ,বযবহ্ার রযাগয সম্পলের (রযমন:োমন,জ্বা ামন কাঠ,িােয) েমরমালণ
আেমন রকান উলেিলযাগয েমরবেভন ক্ষয কলরলিন মকনা (২০১৬ রথলক)? (কলম রগলি/একই আলি/ রবলে
রগলি)
৩৩. আেমন মক মলন কলরন ররামহ্ঙ্গালের সাম্প্রমেক আগমন আেনার ইউমনয়লন স্থানীয়লের জনয নেু ন
োকমরর সুলযাগ বেমর কলরলি (২০১৬ সা রথলক)? (সুলযাগ কলমলি/একই আলি/সুলযাগ রবলেলি)

৩৪. সম্প্রমে ররামহ্ঙ্গা আগমলনর কারলণ আেমন আেনার এ াকার েরযটন এ রকান েমরবেভন ক্ষ কলরলিন
মকনা (২০১৬ রথলক)? (েযটন
ভ কমলি / একই/েযটন
ভ বৃজি রেলয়লি)
৩৫. সাম্প্রমেক সমলয়,ররামহ্ঙ্গা আসার কারলণ,আেনার কমমউমনষ্টটলে মক যরলনর ৩ টা উলেিলযাগয েমরবেভন
এর আেমন প্রেক্ষযেশী (২০১৬ সা রথলক) (যমে হ্য়, রকানগুল া)? (১. জনবহ্ু োর কারলণ স্কুল মশক্ষার মান
কলম যালি/২. জনবহ্ু োর কারলণ মেমকৎসা রসবার মান ও মনম্ন মুিী/৩.োকরীর রক্ষলত্র প্রমেলযামগো রবলে
রগলি/৪.জীবন যােলনর িরে রবলে রগলি (িালেযর মূ য-ভাোর িরে)/৫.যানবাহ্লনর অমেমরক্ত ভীে-সেক
েূ টনা/৬.অেরালযর
ভ
মাত্রা রবলে রগলি-নেু ন যরলনর অেরায এর উত্থান টলি/৭.ররালগর মবস্তার-নেু ন নেু ন
ররালগর জন্ম হ্লি/৮.ফাকা জায়গা গুল ালে ময় া জমা করা /৯.সাংস্কৃমেক এবং বনমেক অবক্ষয়/১০.োমন
স্বেো/১১.আমম রকান েমরবেভন এর প্রেযক্ষেশী নয়/১২.অনযানয)

E. প্রেযোবোসন সেদক্ে হবশ্বোস এবাং ভহবষ্যদের অনুভূহে
৩৬. আেমন মক জালনন,বাং ালেশ ও মায়ানমার সরকার ররামহ্ঙ্গা প্রেযাবাসন এ একমে হ্লয়লি? (হ্যাাঁ/না)
৩৭. আেমন মক মবশ্বাস কলরন, ররামহ্ঙ্গারা রশষ েযন্ত
ভ েুনবামসে
ভ
হ্লব (েরবেী েুই বিলরর মলযয)? (হ্যাাঁ/না)
৩৮. আেমন মক মবশ্বাস কলরন রয বাং ালেশ সরকার ররামহ্ঙ্গালের েমরমস্থমে ভা ভালব েমরো না করলি? (হ্যাাঁ/না)
৩৯. আেমন মক মবশ্বাস কলরন রয ররামহ্ঙ্গারা মময়ানমার মফলর রযলে োয়? (হ্যাাঁ/না)
৪০. আেমন মক জালনন, ররামহ্ঙ্গারা মায়ানমার এ মফলর রযলে ভয় োলি? (হ্যাাঁ/না)
৪০a. (যমে হ্যাাঁ হ্য়) অাােমন মক মলন কলরন োলের ভয় যুজক্তসংগে? (হ্যাাঁ/না)
৪১. আেনার মক মলন হ্য়,ররামহ্ঙ্গারা আেনার কমমউমনষ্টটলে ইমেবােক অবোন রািলেলি? (হ্যাাঁ/না)
৪২. আেনার মক মলন হ্য়,ররামহ্ঙ্গারা বাং ালেশ এ অবস্হ্ান কলর অমনমেভি ভালব বাঙ্গা ীলের সালথ মমলশ রযলে
োলর? (হ্যাাঁ/না)
৪৩. আেমন মক বাং ালেশ এ আেনার এবং আেনার েমরবালরর ভমবষযে মনলয় ইমেবােক েৃষ্টিভমঙ্গ রোষণ
কলরন? (হ্যাাঁ/না)
৪৪.আেনার রকান েরামশ/মন্তবয
ভ
আলি মকনা?

