
রযোহঙ্গো যণোথী ইস্যুতত যকোতযয ভোনহফকতো ও বোোনচয 

রভো. জোোঙ্গীয আরভ 

 

ফোাংরোতদ াংহফধোতনয হিতীয় বোতগ যোষ্ট্রহযচোরনোয মূরনীহত ২৫ (গ) অনুতেতদ “োম্রোজুোফোদ, ঔহনতফহকতোফোদ 

ফো ফণ ণবফলম্যফোতদয হফরুতে হফতেয ফ ণত্র হনীহিত জনগতণয ন্যোয়ঙ্গত াংগ্রোভতক ভ ণথন কহযতফন”। জোহতয হতো ফঙ্গফন্ধু 

রখ মুহজবুয যভোন তাঁয যযোষ্ট্রনীহততত হফতেয হনম ণোহতত ও হনীহিত ভোনুতলয োত থোকোয অঙ্গীকোয কতযহিতরন। রদতয 

ফতণভোন প্রধোনভন্ত্রী রখ োহনো রযোহঙ্গো যণোথীতদয জন্য রম ভোনহফকতো রদহখতয়তিন তো হফেফোীয কোতি উদোযণ তয় 

থোকতফ। আজ হফে দযফোতয প্রধোনভন্ত্রী রখ োহনো ‘ভোদোয অফ হউভোহনটি’ হততফ খ্যোহত রোব কতযতিন। রনদোযল্যোতেয 

নোভকযো হডতলোম্যোট ম্যোগোহজন োভহয়কী তোতদয প্রেদ প্রহততফদতনয হতযোনোভ কতযহিতরো ‘রখ োহনো: ভোদোয অফ 

হউম্যোহনটি’ (হডতলোম্যোট ম্যোগোহজন, ফিয ৬, নাং ১, জুন ২০১৯)। হভয়োনভোতযয যোখোইন যোজু রথতক রজোযপূফ ণক ফোস্তচ্যুত 

হভয়োনভোতযয নোগহযকতদয আশ্রয় হদতত প্রধোনভন্ত্রী রখ োহনো ফোাংরোতদতয ীভোন্ত খুতর রদওয়োয হন্ধোন্ত হনতয় রোখ রোখ 

হনম ণোহতত ভোনুতলয জীফন যক্ষো কতযতিন। রযোহঙ্গো যণোথীতদয জন্য যকোয ভোনহফক োোয্য োয়তো কোম ণক্রভ অব্যোত কযোয 

তোতদযতক প্রতুোফোতনয জন্য কূটবনহতক কোম ণক্রভ অব্যোত রযতখতি। এক রোতখয অহধক রযোহঙ্গো যণোথীতদয জন্য প্রোয় হতন 

োজোয রকোটি টোকো ব্যতয় ততহয কতযতি বোোনচতয অস্থোয়ী আফোন প্রকল্প, মো আশ্রয়ণ-৩ প্রকল্প নোতভ হযহচত। 
 

পৃহথফীয অন্যতভ অতুোচোহযত এফাং হনীহিত একটি জোহতত্তোয নোভ রযোহঙ্গো জনতগোষ্ঠী। রযোহঙ্গোতদয ওয 

জোহতগত হনধন রকোতনো নতুন হফলয় নো। হফগত চোয দতকয রফহ ভয় ধতয রযোহঙ্গোতদয ওয হভয়োনভোয রনোতদয  

হযকহল্পত আক্রভণ হফেফোীয অজোনো নয়। ২০১৭ োতরয আগস্ট ভো রথতক এক নতুন ভোত্রোয় আক্রভতণয পতর প্রোয় আট রোখ 

রযোহঙ্গো উিোস্ত প্রোণবতয় ফোাংরোতদ োহরতয় আতত ফোধ্য তয়তিন। এয আতগও হফহবন্ন ভয় এ যকভ আভক্রতণয পতর এ রদত 

কতয়ক রোখ রযোহঙ্গো উিোস্ত ফো যণোথী আশ্রয় রোতব োহরতয় এততি। ফতণভোতন রদত দহক্ষণপূফ ণ অঞ্চতরয রজরো কক্সফোজোতয 

প্রোয় এগোয রোখ রযোহঙ্গো যণোথী ফফো কযতি। জোহতাংতঘয োধোযণ হযলতদয (ইউএনহজও)এয ৭৪তভ অহধতফতন 

প্রধোনভন্ত্রী রখ োহনো রযোহঙ্গো যণোথী াংকট আঞ্চহরক হনযোত্তোয হুভহক উতেখ কতয, এয স্থোয়ী ভোধোতনয রতক্ষু 

আন্তজণোহতক ম্প্রদোতয়য দ্রুত স্ততক্ষ কোভনো কতযন এফাং ভস্যো ভোধোতন চোয দপো প্রস্তোফ র কতযন। এয আতগও হতহন 

ইউএনহজও এয ৭২তভ অহধতফতন রযোহঙ্গো ভস্যো ভোধোতন কহপ আনোন কহভতনয স্যোহযমূতয ফোস্তফোয়ন এফাং যোখোইন 

প্রতদতয রফোভহযক তত্ত্বোধোয়তনয স্যযক্ষো ফরয় প্রহতষ্ঠো াঁচ দপো র কতযন। ম্প্রহত, এক রোখ রযোহঙ্গো যণোথীয জন্য 

বোোনচতয ততহয কযো তয়তি অস্থোয়ী আফোন প্রকল্প। ফোাংরোতদ একটি ঘনফহতপূণ ণ, দুতম ণোগপ্রফণ ও উন্নয়নীর রদ ওয়ো 

তত্ত্বও এই হফপুর াংখ্যক উিোস্ততদয রযোহঙ্গো আশ্রয় ও োোয্য তমোহগতো অব্যোত রযতখতি। 
 

জোহতাংতঘয হততফ, োযোহফতে প্রহত হভহনতট প্রোয় ২০ জতনয অহধক ভোনুল তোয হনরজয রদ তুোগ কযতি, মূরতঃ 

যুে, অতুোচোয, এফাং হনম ণোতন-হনীিন রথতক ফাঁচোয জন্য। রদতুোগী এফ ভোনুল হফেব্যোী নোনোন নোতভ হযহচত, যণোথী, 

উিোস্ত, আশ্রয়প্রোথী যোষ্ট্রহফীন ভোনুল, অবুন্তযীণ ফোস্তচ্যুত ভোনুল হকাংফো রজোযপূফ ণক ফোস্তচ্যুত ভোনুল। ১৯৫১ োতরয জোহতাংতঘয 

যণোথী কনতবনন অনুমোহয় জোহত-ধভ ণ-ফণ ণ-রগোত্র এফাং যোতজবনহতক হবন্নভততয কোযতণ হনম ণোহতত তয় হনতজয ফোহি ও রদ 

রথতক হনফ ণোহত ওয়ো ব্যহিযোই যণোথী। োযোহফতে এই যণোথীযোই ফতচতয় রফহ অযহক্ষত ও ঝুঁহকপূণ ণ অফস্থোয় আতি। 

ইউএনএইচহআতযয হতফ অনুমোহয় োযোহফতে োত রকোটিয অহধক রজোযপূফ ণক ফোস্তচ্যুত জনতগোষ্ঠী যতয়তি, মোতদয অতধ ণযতকই 

ফয় ১৮ ফিতযয হনতচ। এযো কতরই একটি অহনহিত বহফষ্যততয হদতক তোহকতয় রখোরো আকোতয হনতচ হযফোয হযজন হনতয় 

ফফো কযতি। তোযো জোতন নো, তোযো হক তোতদয হনজ ভূহভতত হপযতত োযতফ। মহদও ফোাংরোতদ ১৯৫১ োতরয জোহতাংতঘয 

যণোথী কনতবনতন স্বোক্ষযকোযীয রদ নয়, তো তত্ত্বও হফতেয অতুোচোহযত, হনম ণোহতত ও হনীহিত এইফ ভোনুতলয োত 

ফভয় আতি। ফোাংরোতদ যকোয অব্যোত রযতখতি তোয ভোনহফক োোয্য োয়তো আয প্রতুোফোতনয জন্য কূটবনহতক প্রতচষ্টো। 
 

হভয়োনভোয রথতক হফহবন্ন ভতয় োহরতয় আো প্রোয় এগোয রোখ রযোহঙ্গো যণোথীতক ফোাংরোতদ যকোয আশ্রয় ও 

ভোনহফক োোয্য োয়তো প্রদোন অব্যোত রযতখতি। যকোতযয হফহবন্ন দপ্তয ও াংস্থো এফ যণোথীতদয প্রতুক্ষ ও তযোক্ষবোতফ 

প্রতয়োজীয় ভোনহফক োোয্য োয়তো প্রদোন অব্যোত রযতখতি। যকোতযয যণোথী ত্রোণ ও প্রতুোফোন কহভনোতযয কোম ণোরয় 

যকোতযয হফহবন্ন দপ্তয/াংস্থো এফ কোম ণক্রতভ ম্বনয় কতয। রযোহঙ্গো যণোথী হহফয কুোতে আশ্রয়প্রোথী এহতভ হশুয াংখ্যো 

প্রোয় চহে োজোয, এতদয প্রোয় নয় োজোয হশুয ভো-ফোফো রকউ রনই। এইফ এহতভ হশুতদয তত্বোফোধন ও স্যযক্ষোয জন্য 

ভোজতফো অহধদপ্তয ও ইউহনতপ এয রমৌথ উতেতগ এহতভ হশুতদয রোরন-োরনকোযী হযফোযতক নগদ োয়তো কোম ণক্রভ 

অব্যোত রযতখতি। হযফোয হযকল্পনো অহধদপ্তয ও ইউএনএপহ’য োয়তোয় হফহবন্ন এনহজওয ভোধ্যতভ হযচোহরত জহযত 

কোম ণক্রতভয ভোধ্যতভ জোনো মোয়, প্রহত ফিতয রযোহঙ্গো যণোথীতদয ভোতে প্রোয় ৩৫ োজোয নোযী গবণফতী তয়তি। হযফোয 

হযকল্পনো অহধদপ্ততযয ১২টি রকতেয ভোধ্যতভ এ কর গবণফতী নোযীতদয স্বোস্থুতফো ভোতৃ ও হশু স্বোস্থু রফো প্রদোন কোম ণক্রভ 

অব্যোত রযতখতি যকোয। প্রোয় ৮৪ োজোয গবণফতী নোযী ও প্রোপ্তফয়স্ক ভহরোতক পুহষ্টজহনত রফো এফাং অনুর্ধ্ণ ৫ ফিতযয প্রোয় ১ 

রোখ ৩৬ োজোয হশুতক তীব্র অপুহষ্ট রযোতধকতল্প ব্লুোাংতকট োহলতভন্টোযী হপহডাং রপ্রোগ্রোতভয আওতোয় আনো তয়তি। এিোিো ৩১টি  
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োোতোর ও স্বোস্থু রকতেয ভোধ্যতভ োফ ণক্ষহণক স্বোস্থুতফো প্রদোন অব্যোত যতয়তি। এরহজইহড কতৃণক ১২.৩৩ হক.হভ. তদতঘুয 

১৪টি যোস্তো হনভ ণোণ কযো তয়তি, মো রযোহঙ্গো যণোথী কুোে এরোকোয াংতমোগ িক। এিোিোও ইউএনএইচহআয ও আইওএভ 

কতৃণক কুোতেয মূর িক, ফক্স কোরবোট ণ, োই কোরবোট ণ ও এইচহফহফ যোস্তো হনভ ণোণ কযো তয়তি। ম্ভোব্য ঘূহণ ণ েি/োইতলোন, 

ভূহভধ ও োোহি ঢতরয ঝুঁহকপূণ ণ স্থোতন ফফোযততদয হনযোদ স্থোতন স্থোনোন্ততযয রতক্ষ রল্টোয হনভ ণোণ কোম ণক্রভ চরভোন যতয়তি। 
 

রযোহঙ্গো যণোথীতদয ফফোতয জন্য াংহিষ্ট এরোকোয গোিোরোতক ফোস্থোন হনভ ণোণ ও হফকল্প জ্বোরোহন হততফ 

ব্যফোতযয পতর ফনভূহভ উজোয ওয়ো ব্যোকবোতফ হযতফতয বোযোম্য নষ্ট তয়তি। হযতফতয বোযোম্য হপহযতয় আনতত 

রযোহঙ্গো যণোথী হযফোতযতক এরহহজ যফযো এফাং ব্যোক োতযয বৃক্ষতযোন কোম ণক্রভ চরভোন যতয়তি। যণোথী কুোে 

এরোকোতত আধুহনক ফ ণজু ব্যফস্থোনোয এয আওতোয় হয-োইহলাং কোম ণক্রভ চরভোন যতয়তি। রযোহঙ্গো কুোে এরোকোয় হফদুুতোয়ন 

রতক্ষু ২০ হক.হভ. হফদুুৎ রোইন হনভ ণোণ কোম ণক্রভ েন্ন তয়তি। প্রোয় ৫ রোতখয অহধক রিতর-রভতয়তদয অনোনুষ্ঠোহনক হক্ষো 

কোম ণক্রতভয আওতোয় আনো তয়তি। রযোহঙ্গো কুোে এরোকোতত ফফোযত যণোথীতদয হনযোদ স্বোস্থু স্যযক্ষোয় নরকূ, ল্যোহিন 

ও রগোরখোনো স্থোতনয হনয়হভত কোম ণক্রভ চরভোন যতয়তি। 

২০১৭ োতর যকোয এক রোখ রযোহঙ্গো যণোথীতদয অস্থোয়ীহবহত্ততত আফোন ও িীতয হনযোত্তোয জন্য প্রতয়োজনীয় 

অফকোঠোতভো হনভ ণোণ ীল ণক আশ্রয়ণ প্রকল্প-৩ গ্রণ কতয। ফোাংরোতদ রনৌফোহনী এ বৃৎ প্রকল্পটি ফোস্তফোয়ন কতয। রনোয়োখোরীয 

োহতয়ো উতজরোয চযইেয ইউহনয়তনয বোোনচতযয এ প্রকতল্পয থোকতি রযোহঙ্গো যণোথীতদয হনযোদ আফোন, স্বোেন্দভয় 

জীফনমোতনয োোোহ থোকতি জীহফকোয হনফ ণোত স্যহফধো। প্রোয় হতন োজোয ৯৫ োজোয রকোটি টোকো ব্যয় এক রোখ রযোহঙ্গোয 

জীফন-জীহফকোয জন্য পুতযোপুহযবোতফই প্রস্তুত বোোনচয আশ্রয়ণ-৩ প্রকল্প। বোোনচয ফফোতয উতমোগী কযোয জন্য 

অফকোঠোতভো উন্নয়ন, ফনোয়ন ও হনযোত্তো ব্যফস্থো হনহিত কযতত ফোাংরোতদ রনৌফোহনীতক দোহয়ত্ব রদওয়ো তয়তি। প্রধোনভন্ত্রীয 

কোম ণোরয় রথতক এ প্রকল্প যোহয তদোযহক কযো তয়তি। প্রোয় ১৩ োজোয ফগ ণহকতরোহভটোতযয এই িীতয িয় োজোয ৪২৭ একয 

ব্যফোতযয উতমোগী ভূহভয ভতধ্য এক োজোয ৭০২ একয ভূহভতত রযোহঙ্গোতদয অস্থোয়ীবোতফ ফোতনোয জন্য আফোন প্রকল্পটি 

ফোস্তফোয়ন কযো য়।  

০১ (এক) রোখ ০১ (এক) োজোয ৬০ রযোহঙ্গো যণোথী রম রকোতনো হদনই বোোনচতয হগতয় ফফো শুরু কযতত োযতফ। 

এ কতক্ষ চোযজতনয জন্য হিতর হফিোনোয ব্যফস্থো কযো তয়তি। এযকভ ১৬টি কক্ষ, নোযী পুরুতলয জন্য আরোদো ফোথরুভ, টয়তরট ও 

যোন্নোঘয হনতয় ফোনোতনো তয়তি এতককটি ফোহি। ১২টি কতয ফোহি হনতয় এতককটি োিো ফো লোস্টোয ফোনোতনো তয়তি। এযকভ ১২০টি 

লোস্টোয হনতয় বোোনচয আফোন ব্যফস্থো আয প্রহতটো লোস্টোতয দুতম ণোতগয ভতয়য জন্য ফোনোতনো তয়তি চোযতরো হফহষ্ট একটি 

আশ্রয়তকে। ২৬০ হক.হভ গহত েতিও অটুট থোকতফ এফাং এক োজোয জন ভোনুল এফাং গফোহদশু আশ্রয় হনতত োযতফ এ 

আশ্রয়তকেগুতরোতত। ততফ স্বোবোহফক ভতয় এখোতন আতয়োজন কযো তফ োভোহজক-োাংস্কৃহতক অনুষ্ঠোন ও প্রোথহভক হক্ষোয এ 

কর আশ্রয়তকেগুতরোতত। প্রোথহভকবোতফ এই রকে বফতনয দুইটিতত ২০ য্যোয পূণ ণোঙ্গ োোতোর কযো তয়তি। অতুোধুহনক 

অোতযন হথতয়টোয রথতক শুরু কতয ফ ধযতনয হচহকৎো রফোয ব্যফস্থো থোকতি এফ োোতোতর। বোোনচতয যোহয 

হফদুুততয াংতমোগ নো থোকোয় রোরোয ও রজনোতযটতয উৎোহদত হফদুুততয ব্যফস্থো থোকতি। এখোনকোয োতথ িক তথ যোহয 

রমোগোতমোগ নো থোকতরও হতনটি তয়ন্ট রথতক  যোহয রনৌ-রমোগোতমোগ ব্যফস্থো যতয়তি। ততঙ্গো তয়ন্ট রথতক ৫১.৮ হক.হভ., 

োহতয়ো তয়ন্ট রথতক ২৪.৫ হক.হভ এফাং ন্দ্বী তয়ন্ট রথতক ভোত্র ৮.৩ হক.হভ দূতযয বোোনচতয প্রোকৃহতক দুযতমোগ রভোকোহফরোয 

প্রতয়োজনীয় ব্যফস্থো রনওয়ো তয়তি। বোোনচয প্রকল্প এরোকোতত যতয়তি জীহফকো হনফ ণো ও অন্যোন্য অথ ণবনহতক কোভ ণকোতেয 

প্রতয়োজনীয় ব্যফস্থোয ভতধ্য যতয়তি, ভোি চোল, স্থোনীয় মুযহগ এফাং টোযহক মুযহগয চোল, রবিো োরন, গফোহদ শু োরন, কবুতয ও 

াঁ োরন, দুগ্ধ খোভোয, ধোন ও ফহজ চোল, স্তহল্প, ভহরোতদয জন্য ররোই কোজ, হফহবন্ন রবোতকনোর রিহনাং, টুুহযজভ  এফাং 

অন্যোন্য অথ ণবনহতক কভ ণকোণ্ড। 

রযোহঙ্গো যণোথী ব্যফস্থোনোয় যকোহয জনফর ব্যফোয তে, োহফ ণক হযতফতয ক্ষয়ক্ষহত তে, স্থোনীয় জনতগোষ্ঠী 

তোতদয স্যতমোগ-স্যহফধো োযোতে। তোিোিো যকোয োভোহজক ও অন্যোন্য ভোনহফক খযচ কযতি। যকোয তোয ফোতজতটয একটি অাং 

রযোহঙ্গো যনোথীতদয ভোনহফক কল্যোতণ খযচ কযতি। মহদও এই যণোথীতদয ভোনহফক োয়তো কভ ণসূহচরত আন্তজণোহতক ম্প্রদোয় 

অথ ণ প্রদোন কযতি, তোযযও যকোয তোয হনজস্ব তহফর রথতকও ব্যয় হনফ ণো কযতি। যকোয রযোহঙ্গো যণোথীতদয 

প্রতুোফোতনয জন্য অব্যোত রযতখতি কূটবনহতক প্রতচষ্টো। রযোহঙ্গো যণোথীতদয ভতধ্য রথতক ইততোভতধ্য ৪০জন রযোহঙ্গো নোযী-

পুরুল বোোনচয অস্থোয়ী আফোন প্রকল্প ঘুতয রদতখ এততি। মায়েশলো যযয়ে ব্যর্ থ হয়ে শিয়র আসা ৩০৭ যরাশহঙ্গায়ে সমুদ্র 

যর্য়ে উদ্ধার েয়র ইয়োময়ে ভাসানচর আশ্রে ণ প্রকতল্প ফফোতয জন্য োঠোতনো তয়তি, তোযো খুবই ভায়া আয়ে।  বোোনচয 

আশ্রয়ণ প্রকতল্প রযোহঙ্গোযো ফফো শুরু কযতর রটকনোপ ও উহখয়োয় যণোথী কুোতেয উয হকছু চো কভতফ। রটকনোপ ও 

উহখয়োয় যণোথী কুোতে ফফোকোযী যণোথীরদয তুরনোয় বোোনচতযয যণোথীযো থোকতফ আতযো স্যন্দয হযতফত, স্যস্থ থোকতফ 

স্বোস্থু। 

# 

০৪.১১.২০২০                                               হআইহড হপচোয 

 


