
বাানচয রযাহঙ্গাদদয স্বপ্নপুযী: ‘ভানফতায জননীয’ ভতী উদযাগ 

রভাতাায রাদন 

 

হভয়ানভায রথদে ফাস্তুচ্যুত রযাহঙ্গা যণাথীদদয জন্য রনায়াখারীয বাানচযদে ম্পূণ ণ নতুন আহঙ্গদে প্রস্তুত েযা 

দয়দে। দযয ের সুদমাগ সুহফধা  ম্বহরত আধুহনেবাদফ জীফন মাদনয আদদর াজাদনা য় বাানচযদে। এখাদন 

রযাহঙ্গাদদয জন্য যদয়দে হফশুদ্ধ ানীয়জর, উন্নত স্যাহনদেন, ল্যাহিন, ভহজদ, ভক্তফ, ভাদ্রাা, হশুদদয জন্য হক্ষা প্রহতষ্ঠান, 

রৌযহফদ্যুৎ, যান্নায জন্য জ্বারাহন োঠ, হচহেৎায জন্য হিহনদেয ব্যফস্থা েযা দয়দে। ২০১৭ াদরয ২৫ আগষ্ট যাদতয অন্ধোদয 

আেহিে বাদফ প্রাণ ফাঁচাদত হভয়ানভায রথদে রযাহঙ্গা যণাথীযা দদর দদর ফাস্তুচ্যুত দয় রেেনাদপয নাপ নদী অহতক্রভ েদয 

আশ্রয় রনয় েক্সফাজাদযয হফহবন্ন স্থাদন। হভয়ানভাদযয াভহযে জান্তাদদয হনভ ণভ অতুাচাদযয াত রথদে প্রাদণ ফাঁচদত হনজ 

ফতভূহভ তুাগ েদয এখাদন আশ্রয় রনয়া রযাহঙ্গা যণাথীদদয আশ্রয় হদদয় ভানহফেতায উজ্জ্বর দৃষ্টান্ত স্থান েদয ফাাংরাদদ। 

এ জন্য প্রধানভন্ত্রী রখ াহনাদে, ‘ভাদায  অফ হউহভহনটি’ তথা ‘ভানতফায জননী’ রখতাদফ ভূহলত েযা য়। যোয ফাস্তুচূত 

রযাহঙ্গাদদয উন্নত জীফন মাদনয জন্য  তাদদয হনযাদ আফাদনয ব্যফস্থা েযদেন। াাাহ রযাহঙ্গাদদয হশু ন্তানদদয 

ররখা ড়ায জন্য স্থান েযা দয়দে স্কুর, ভাদ্রাা, ভক্তফ, নাভাদজয জন্য ম ণাপ্ত ভহজদ ের সুদমাগ সুহফধা হনহিত েযা 

দয়দে। যোদযয হনজস্ব অথ ণায়দন প্রায় চায াজায রোটি োো ব্যদয় রনায়াখারীয াহতয়া উদজরায বাানচদয এে রাখ 

রযাহঙ্গাদে আফান সুহফধা রদওয়া দে। হফদে উদ্ভাস্তু ফা যণাথীদদয ফফাদয জন্য এ ধযদনয ব্যাহতক্রভ এফাং ভানহফে 

উদযাগ ফাাংরাদদদই প্রথভ। হফদেয হফহবন্ন উন্নত ভদ্ধ রদদও এ বাদফ উদ্ভাস্তুদদয জন্য আশ্রয় ও ফহত গদড় রদওয়ায নহজয 

রনই।  

 

রনায়াখারীয ‘াহতয়ায চযঈেয ইউহনয়দনয বাানচদয এে রাখ রযাহঙ্গায আফান এফাং তাদদয হনযাত্তায জন্য 

প্রদয়াজনীয় অফোঠাদভা হনভ ণাদণ পৃথে পৃথে প্রেল্প গ্রণ েযা য়। হনহদ ণষ্ট ভদয়য আদগ এ প্রেদল্পয ফাস্তফায়ন োজ রল েযা 

য়। রনৌফাহনীয াহফ ণে ব্যফস্থানায় ফাস্তফায়ন েযা য় রযাহঙ্গাদদয ফফাদয জন্য এই ভােভ ণমজ্ঞ। এ প্রেদল্পয ভদে এই 

দঙ্গ অন্তর্ভ ণক্ত হের প্রেল্প এরাোয চাযাদ ফাঁধ উঁচ্যেযণ,াইদিান রথদে যক্ষায় ভূহভ রথদে ৫ পৄে উঁচ্য েদয ফাহড় হনভ ণাণ 

প্রভৃহত। প্রেল্পটিয আওতায় ৯ পৄে ফাঁদধয উচ্চতাদে ২১ পৄে ম ণন্ত বৃহদ্ধ,সুযক্ষা ফাঁধ ম্প্রাযণ ও রভহযন সুহফধাহদ যাখা দয়দে।  

এোড়া প্রেল্প এরাোয এে াজায ১০০ এেয অব্যফহৃত জায়গা ব্যফায উদমাগী েদয গদড় রতারা য়। এ প্রেদল্পয আওতায় 

ভূহভ উন্নয়ন ও রায রপ্রাদেেন ওয়ােণ, ফাঁধ হনভ ণাণ, এে রাখ হতন াজায ২০০ জদনয ফফাদয জন্য ১২০টি গুেগ্রাদভ এে 

াজায ৪৪০টি ব্যাযাে াউ ও ১২০টি রল্টায রেন হনভ ণাণ, উানারয় হনভ ণাণ, দ্বীটিয হনযাত্তায জন্য রনৌফাহনীয অহপ 

বফন ও ফাবফন, অবুন্তযীণ ড়ে, াহন হনষ্কান অফোঠাদভা, নরকূ ও াহন যফযা অফোঠাদভা হনভ ণাণ, রহযহভোয 

রপহসাং ও ওয়াচ োওয়ায হনভ ণাণ, হফহবন্ন মানফান ক্রয়, গুদাভঘয, জ্বারাহন ট্যাঙ্ক, রহরপ্যাড, চুাদনর ভাহেণাং ও ভৄহযাং ফয়, রফাে 

ল্যাহডাং াইে, রভাফাইর োওয়ায, যাডায রেন, হহ টিহব, রারায প্যাদনর, রজনাদযেয ও বফদ্যুহতে াফদেন ইতুাহদ 

হনভ ণাণ েযা দে। 

 

২০১৭ াদরয আগে রথদে ব্যাোদয হভয়ানভাদযয নাগহযে রযাহঙ্গাযা ফাাংরাদদদ আদত শুরু েদয। ফাাংরাদদদ 

অফস্থানোযী রযাহঙ্গায াংখ্যা ১১ রাখ। তাদদয ভদে পুরুদলয াংখ্যা দরা ৪৮ তাাং এফাং ভহরা ৫২ তাাং। এোড়া হশু 

যদয়দে ৫৫ তাাং, এহতভ ৩৬ াজায ৩৭৩ জন। এয ভদে ৭ াজায ৭৭১ জন তাদদয ভা-ফাফাদে াহযদয়দে। 

 

এ অফস্থায় এে রাখ রযাহঙ্গায ফফাদয জন্য আশ্রায়ন ীল ণে এেটি প্রেল্প রনয়া য়। প্রেল্পটি ২০১৭ াদরয নদবম্বয 

রথদে ২০১৯ াদরয হডদম্বদযয ভদে ফাস্তফায়দনয রক্ষু হনধ ণাযণ েদয প্রধানভন্ত্রীয োম ণারয়। এটি ফাস্তফায়দন প্রথভ থাদ রভাে 

ব্যয় দ্যই াজায ৩১২ রোটি ১৫ রাখ োো ধযা য়। ২০১৯ াদরয হডদম্বদয জাতীয় অথ ণননহতে হযলদদয এে বায় 

বাানচরযয জন্য রনওয়া প্রেদল্পয খযচ ৭৮৩ রোটি োো ফাহড়দয় হতন াজায ৯৫ রোটি োো েযা য়। রনায়াখারীয াহতয়া 

থানাধীন চযঈেয ইউহনয়দনয বাানচদয এে রাখ ফরপূফ ণে ফাস্তুচ্যুত হভয়ানভাদযয নাগহযেদদয ফফাদয উদমাগী হযদফ 

গদড় রতারা এফাং দ্বীটিয হনযাত্তা হনহিত েযদত প্রদয়াজনীয় অফোঠাদভা হনভ ণাণ েযাই এ প্রেদল্পয উদেশ্য।  

 

রযাহঙ্গাদদয জন্য আধুহনে ফাস্থান োড়াও রফাভহযে প্রাদনয প্রাহনে ও আফাহে বফন, আইন প্রদয়াগোযী 

াংস্থায বফন, ভহজদ, স্কুর, াাতার, হিহনে ও রখরায ভাঠ গদড় রতারা দয়দে। এখাদন দ্যটি ২০ য্যাহফহষ্ট াাতার 

এফাং চাযটি েহভউহনটি হিহনে বতহযয োজ রল ম ণাদয়। এখাদন ভহল, রবড়া, াঁ, েবুতয ারন েয ব্যফস্থা যাখা দয়দে। 

যোহয উদযাদগ এফ েযা দে। যণাথীদদয ভদে তাদদয চাহদা অনুমায়ী ভহল, রবড়া, াঁ, েবুতয ,গরুয োগর প্রভৃহত 

হফনাভদল্য যফযা েযা দে। াাাহ আফাদ েযা দে হফহবন্ন ধযদনয ােফহজ। যীক্ষাভরেবাদফ ধান চালও েযা 

দে। গদড় রতরা দে বুজ ফনায়ন।   

 

 

 



-২- 

 

প্রেল্পটি ভরত িাোয াউ, রল্টায রেন ফা গুেগ্রাভদে রেন্দ্র েদয গদড় উদঠদে। রভাে ১২০টি গুেগ্রাদভ ঘদযয 

াংখ্যা এে াজায ৪৪০টি। প্রহতটি ঘদয ১৬টি েদয েক্ষ যদয়দে। এগুদরা ভাটি রথদে াঁচ পৄে উঁচ্য েদয হনভ ণাণ েযা দয়দে। এ 

োড়া, আনুভাহনে ঘণ্টায় ২৬০ হেদরাহভোয রফদগয ঘূহণ ণঝড় নীয় এেটি রল্টায রেন যদয়দে। হেন্তু এখাদন রযহঙ্গাদদয না 

আদত প্রোদশ্য অপ্রোদশ্য লড়মন্ত্র েদয রদহ হফদদহ হেছু এনহজও ও আন্তজণাহতে হেছু স্বাথ ণাদনলী ভর। এভহন অফস্থায় 

বাানচদযয াভহগ্রে উন্নয়ন,ফহতয উদমাগীতা, াহযাহেে অফস্থা রদখদত ২২টি রফযোহয উন্নয়ন াংস্থায (এনহজও) 

প্রহতহনহধ দর  এফাং ২০ দদস্যয রযাহঙ্গা প্রহতহনহধদর বাানচয হযদ ণদন এদ াভগ্রীে অফস্থা রদদখ তাযা দন্তাল প্রো 

েদযন। তাযা জানান, উন্নতভাদনয এেটি আফাহে এরাোয় রম ধযদনয সুদমাগ-সুহফধা থাোয েথা, তায ফই যদয়দে 

বাানচদয। এভহন অফস্থায় েক্সফাজাদযয উহখয়া-রেেনাদপ আশ্রয় রনয়া ৩৪টি যণাথী হহফদযয ১১ রাখ রযাহঙ্গা রথদে রস্বোয় 

বাানচদয রমদত ইচ্ছুে রযাহঙ্গাদদয তাহরো প্রস্তুত েযা য়। র অনুমায়ী অফদদল গত ৩ঠা হডদম্ভয উহখয়া হডহগ্র েদরজ 

ভাদঠ অস্থায়ী িানহজে দয়ন্ট স্থান েযা দয়দে। রযাহঙ্গাদদয হযফদণয জন্য চট্টগ্রাদভ রনৌ-ফাহনীয ১৪টি জাাজ এদন যাখা 

দয়দে এফাং ভজুত েযা দয়দে ৬৬ েন খাযাভগ্রী। প্রথভ দ্যই ভা তাদদয যান্না েযা খাফায যফযা েযা দফ। এযয হনজ 

ফাস্থাদনই তাযা যান্না েযদত াযদফন। প্রথভ দপায় প্রায় াদড় ১৬’ রযাহঙ্গাদে আনা য় বাানচদয। ম ণায়ক্রদভ আদযা 

রযাহঙ্গা যণাথীযা এখাদন আদফ। মাযা এখাদন এদদেন তাদদয অনুভূহত ব্যক্ত েদয ফদরন,“েক্সফাজাদযয রযাহঙ্গা েুাদেয 

নযে রথদে এখাদন স্বদগ ণ এদহে। তাদদয আাফাদ েক্সফাজাদয থাো অয রযাহঙ্গাযাও বাানচয আদফ। রফযোহয াংস্থায 

েভ ণেতণা জানান, ফল ণা রভৌসুদভ এভহনদতই েক্সফাজাদয ভূহভধ্ব য়। তাদদয বাানচদয স্থানান্তদযয হদ্ধান্ত ভেহক্তভেক্ত দয়দে। 

রযাহঙ্গা যণাথীদদয জন্য বাানচদয সুন্দয হযদফদ স্থানান্তদযয এই উদযাগ হনিঃদন্দদ ‘ভানফতায জননী প্রধানভন্ত্রী রখ 

াহনায’ আদযেটি ভতী উদযাগ। প্রতুাা থােদফ রযাহঙ্গা যণাথীদদয বাানচদয স্থানান্তয হনদয় আন্তজণাহতে ভর 

যোযদে দমাহগতা েযদফ। এেই াদথ রযাহঙ্গাদদয হনজ রদদ হপযদত ফ ধযদনয প্রদচষ্টা এফাং হভয়ানভাদযয উয চা 

অব্যাত যাখদফ। 

# 

 

১৩.১২.২০২০                                       হআইহড হপচায 

 

ররখে : াাংফাহদে, াধাযণ োদে-ফাাংরাদদ িাইদভে রচঞ্জা জান ণাহরে রপাযাভ। 


