
 

   
 

 

 

 

 

 

 

“বাাংলাদেশ আমার দেশ নয়” 
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“বাাংলাদদশ আমার দদশ নয়” 

সারসাংদেপ 

২০১৭ সাদলর আগস্ট ও রেরেম্বে এে রশষ হেরে বাাংলারেশ মায়ানমারেে জাহিগত ননমমূল অনিযান 
রর্থরে পাহলরয় আো েরয়ে লক্ষ রোহিঙ্গা শেণদার্থীরে স্বাগি জানায়। এে আরগ ২০১৬-এে অরটাবরে প্রায় 
৮০,০০০ রোহিঙ্গা োংঘারিে মুরে বাাংলারেরশ পাহলরয় আরে। যেন হবহিন্ন রেশ শেণার্থীরেে প্রহিিি েোে 
জনয রেয়াল িুলরে, রজাে েরে েীমারে পাঠিরয় হেরে এবাং েুেক্ষাে োহব যর্থাযর্থিারব েহিরয় না রেরেই 
িারেে হবিাহিি েেরে, ঠিে রেই েমরয় শেণার্থীরেে হনরজরেে রেরশ রজাে েরে রেেি না পাঠারনাে 
নীহিে প্রহি বাাংলারেরশে শ্রদ্ধা হবরশষিারব প্রশাংেনীয়। এই মুিূরিদ  বাাংলারেরশে েহক্ষণপ্রারেে েক্সবাজাে 
অঞ্চরল ৯০০,০০০-এে রবহশ রোহিঙ্গা শেণার্থীো অবস্থান েেরে। এরেে মরযয প্রায় ৭০০,০০০ নিুন েরে 
এরেরে এবাং ২০০,০০০- এেও রবহশ মায়ানমারে অিীরি োংঘটিি োংঘাি ও হনযদািরনে োেরণ পাহলরয় 
এরে আরগ রর্থরেই অবস্থান েেহেল। ২০১৮ োরলে শুরু রর্থরে ৩০ জুন পযদে বাাংলারেশ নিুন েরে 
আরও ১১,৪৩২ জন শরণার্থীদদর আশ্রয় হেরয়রে। 

এই হবপুল শেণার্থীরেে অনিকাাংশ োহয়ত্ব বাাংলারেরশে ওপে পিরলও এই োংেরেে োয় মায়ানমারেে 
ওপে বিদ ায়। মায়ানমাে রেনাবাহিনীে িিযাযজ্ঞ, যষদণ, অহিোংরযাগ এবাং অনযানয মানবিাহবরোযী হনপীিন 

বাাংলারেরশ এই মানহবে হবপযদয় তিহে েরেরে। দসইসাদর্থ রোহিঙ্গা জনরগাষ্ঠীে ওপে োম্প্রহিে হনযদািন ও 
যুগযুগ যরে চরল আো তবষময ও হনপীিরনে নবরুদে অর্থদপূণদ বযবস্থা গ্রহদণ মায়ানমারেে বযর্থদিা 
শেণার্থীরেে রেেি পাঠারনাে প্রনিয়া শুরু করাদত হবলরম্বে মূল োেণ। মায়ানমাদয়রর সৃষ্ট 
সাংকদের রপ্রক্ষাপরেই বাাংলারেরশে শেণার্থী পনরনিনত দমাকাদবলার হবষয়টি বুঝরি িরব। 

েক্সবাজাে শিরেে োরে বহযদি কুিুপালাং-বালুোলী শেণার্থী হশহবে, যারে প্রায়ই ‘রমগা েযাম্প’ হিরেরব 
অহিহিি েো িয়, বতূমাদন হবরেে বৃিত্তম শেণার্থী হশহবে। এই হশহবেটি েুবই দ্রুিিাে োরর্থ 
অপহেেহিিিারব পািাহি জঙ্গরল তিহে েো িয়। “আমারেে পুরো গ্রারমে মানুষ এেোরর্থ এোরন এদস 
আশ্রয় হনরয়রে,” ২রা রেরেম্বে ২০১৭ িাহেরে আো ১৯ বেে বয়েী আমানি শাি বদলদেন। “প্রর্থরম 
এই জায়গাো জঙ্গল হেল, আমো পহেষ্কাে েহে। এেন এোরন রোদনা গাে নাই।” িাে ঝুপহি ঘেটি এেন 
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ঘনবেহিপূণদ এেটি োিা টিলাে ওপে অবহস্থি। মাটি আে বালু হমহশ্রি জহমে ধ্বস বা ক্ষয়রোয েোে 
মরিা রোদনা গাে বা রঝাপঝাি রনই। 

রোহিঙ্গা শেণার্থীরেে জনয আেন্ন হুমহে িরে েক্সবাজাে এলাোয় েম্ভাবয োইরলান বা প্রবল বািাে ও 
ঝরিে োেরণ েৃষ্ট বনযা। ২০১৮ সাদলর দম মাদস, হিউমযান োইেে ওয়ারচে পহেেশদরনে পুরোো েময় 
শেণার্থীো িারেে ঘে রিরঙ্গ যাওয়া রর্থরে েক্ষাে োরজ বযস্ত হেল, হনমদাণেমীো িুলনামূলেিারব হনোপে 
স্থারন মানুষরেে জনয আশ্রয়রেন্দ্র তিহে েেহেল আে উদ্ধােেমীো দুরযদাগোরল ক্ষয়-ক্ষহি কনমদয় আনার 
অনুশীলন েেহেল। এইেব প্ররচষ্টা েরেও আশ্রয় হশহবে ও িাে বাহেন্দাো দুরযদাগপূণদ আবিাওয়াে মুরে েুবই 
অেিায় অবস্থায় বসবাস কররে। 

১০ই জনু ২০১৮ পযদে েক্সবাজাে এলাোয় প্রায় ২১৫,০০০ শেণার্থী িূহমযে ও বনযাে ঝুুঁ হেে মরযয হেল, 
এরেে মরযয প্রায় ৪২,০০০ হেল উচ্চ ঝুুঁ হেে মরযয। ৪ঠা জুলাই পযদে মাত্র ১৯,৫০০ জনরে উচ্চ ঝুুঁ হেপূণদ 
এলাো রর্থরে স্থানােে েো িরয়রে। শেণার্থীরেে চলাচরলে ওপে েেোে আরোহপি হনয়ন্ত্রণ এবাং জরুহে 
স্থানােরেে জনয স্থায়ী আবারেে অিারবে োেরণ োইরলান বা আবিাওয়াজহনি দুরযদাগোরল জরুহে হনগদমন 
পহেেিনা বাযাগ্রস্ত িরে। 

রমগা েযাম্পটি অহিমাত্রায় জনাকীণূ। গরি বযবিােরযাগয স্থারনে পহেমাণ জনপ্রহি ১০.৭ বগদহমোে দযখাদন 
উদ্বাস্তু নশনবর জনয গ্রহণদযাগয আন্তজূানতক মান জনপ্রনত ৪৫ বগূ নমোর । এই ঘনবেহিপূণদ 
স্থারন শেণার্থীো সাংিামণরযাগয রোগ, অহিোন্ড, োমাহজে অহস্থেিা এবাং পাহেবাহেে ও রযৌন েহিাংেিাে 
উচ্চ ঝুুঁ হেে মরযয েরয়রে। 

মায়ানমাে জাতীয়তার োেরণ নাগহেেত্ব ও হনোপত্তা প্রোন এবাং রোহিঙ্গা হিরেরব স্বীেৃহিে শরিদ  
রোহিঙ্গাো প্রিযাবােনরে অগ্রাহযোে রেয়। এই োেরণ এবাং আশ্রয়োিা দদদশর েমারলাচনা করার প্রনত 
অহনোে োেরণ দরানহঙ্গাো বাাংলারেরশে োরে িুলনামূলেিাদব উন্নি জীবনবযবস্থাে োহব উত্থাপরনে 
বযাপারে হিদ্ধাগ্রস্ত। “বাাংলারেশ আমাে রেশ নয়,” ২৪ বেে বয়েী েহবে আিরমে বদলদেন। “আহম হনরজে 
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রেরশ হেরে রযরি চাই। মায়ানমাে েেোে আমারেে িিযা ও হনযদািন না েেরল আমো েেরনাই হনরজে 
রেশ োিিাম না।” 

২০১৮-এে রশষ হেরে েম্ভাবয জািীয় হনবদাচরন শেণার্থীরেে হবষয়টিরে এেটি ইেুয িরি না রেয়া েি 
অনযানয নানান োেরণ বাাংলারেশ েেোে প্রোরশয স্বীোে েেরি চায় না দয েুব হশগহগেই রোহিঙ্গা 
শেণার্থীরেে প্রিযাবােন িরব না এবাং বাাংলারেরশ িারেে অবস্থান েীঘদাহয়ি িরব। েেোে আেজদ াহিে োিাযয 
োংস্থা, উন্নয়ন োংস্থা এমনহে শেণার্থীরেেও রোদনা োঠারমা, অবোঠারমা বা নীহি তিহে েেরি বাাঁিা 
হেরয়রে যাে েরল শেণার্থীরেে অবিান স্থায়ী বরল মরন িরি পারে। 

েলশ্রুহিরি শেণার্থী হশশুো সু্করল যায় না, বোং “অস্থায়ী হশক্ষা রেরন্দ্র” যায় রযোরন “হশক্ষে” নয়, বোং 
“োিাযযেমীো” লাশরুম পহেচালনা েরে। হশক্ষা রেন্দ্রগুরলাে বযবস্থা অপযদাপ্ত। রেোরন হেরন মাত্র দুই ঘন্টা 
পাঠদান করা িয়। লাশগুরলারি মূলি প্রাে-প্রার্থহমে এবাং প্রার্থহমে নশক্ষার পাঠিম অনসুরণ করা 
িয়। রেোরন হেরশাে ও প্রাপ্তবয়স্ক হশক্ষাে রোদনা বযবস্থা রনই। সু্করল যাওয়াে উপরযাগী হশশুরেে রেবল 
এে-চিুর্থদাাংশ হশক্ষা রেরন্দ্র যায়, অর্থদাৎ প্রায় ৪০০,০০০ হশশু এবাং নকদশার আনুষ্ঠাহনে হশক্ষা গ্রিণ েেরে 
না। 

প্রাকৃনতক দদুযূাগ িুলনামূলেিারব েম ও জীবনযাপরনে জনয পযদাপ্ত মানেম্পন্ন স্থারন স্থানােে করা 
রোহিঙ্গা শেণার্থীরেে স্বাস্থয ও েলযারণে জনয গুরুত্বপূণদ। িরব এ বযবিা রোহিঙ্গা শেণার্থীরেে সাদর্থ 
আরলাচনা ও িারেে মিামি হনরয় েেরি িরব রযন স্থানচুযি গ্রাময েমাজ এেোরর্থ র্থােরি পারে এবাং 
বৃিত্তে রোহিঙ্গা শেণার্থীরেে মরযয রযাগারযাগ অকু্ষন্ন র্থারে। 

১০০,০০০ রোহিঙ্গা শেণার্থীরে েক্সবাজাে রর্থরে জনবেহিিীন িাোন চরে স্থানােে েোে জনয বাাংলারেশ 
রনৌবাহিনী এবাং চীরনে হনমদাণেমীো রযৌর্থিারব চেটিরে প্রস্তুি েরেরে। বাাংলারেশ ইহঙ্গি হেরয়রে রয 
রেরেম্বে রর্থরে চেটিরি স্থানােরেে োজ আেম্ভ িরব। বাাংলারেরশে রমঘনা নেীে বুরে মাত্র গি ২০ বেরে 
রজরগ ওঠা েমিল, মযানরগ্রাি ও ঘারেে চেটিরে শেণার্থীরেে বেবারেে উপরযাগী বরল মরন িয় না। 
হবরশষজ্ঞো বলরেন রয এেটি বি োইরলারন িাোন চে েমূ্পণদিাদব  পাহনে হনরচ িহলরয় রযরি পারে। 
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িাোন চরেে পহেরবশগি ঝুুঁ হে োিাও রেোরন শেণার্থীরেে আশ্রয়স্থল েো িরল িারেেরে সম্পমণূিাদব 

এেঘরে েরে োো িরব। আে িারেে চে িযারগে অনুমহি না হেরল চেটি পযূায়িদম এেটি আেেরেরন্দ্র 
পহেণি িরি পারে। 

রবশ েরয়েটি োেরণ িাোন চেরে শেণার্থী স্থানােরেে উপযুক্ত জায়গা নহদসদব গণয করা যায় না: ১) 
এটি েীঘদরময়ারে মানুষ বেবারেে উপরযাগী নয়; ২) এটি েমুদ্রপৃরষ্ঠে ক্রমবযদমান উচ্চিা ও প্রবল ঝরি 
িীষণিারব ক্ষহিগ্রস্ত িরি পারে; ৩) চেটিরি হশক্ষা ও স্বাস্থয রেবাে েুরযাগ েুবই েীহমি িবাে েম্ভাবনা 
েরয়রে; ৪) চেটিরি স্বয়াংেমূ্পণদ জীবনযাপরনে েুরযাগ েুবই েীহমি; ৫) এটি শেণার্থীরেে অযর্থাই জনহবহেন্ন 
েরে রেরব; ৬) িাোন চরে এবাং এে বাইরে শেণার্থীরেে চলাচরলে স্বাযীনিাে হবষরয় বাাংলারেশ েেোে 
রোদনা েুস্পষ্ট প্রনতশ্রুনত দদয়হন; ৭) এটি মায়ানমাে েীমাে রর্থরে অরনে দূরে; এবাং ৮) শেণার্থীো 
িাোন চরে স্থানােরেে বযাপারে িারেে েম্মহি রেয়হন। 

হিউমযান োইেে ওয়ারচে োরর্থ ের্থা বলাে েময় রোহিঙ্গা শেণার্থীো বাাংলারেরশে েেোে ও জনগরণে প্রহি 
িারেে েৃিজ্ঞিা প্রকাশ কদররে। িরব এই বনু্ধত্বপূণদ মরনািাব নষ্ট িরি পারে যহে বাাংলারেরশে 
আইনশৃঙ্খলা েক্ষাোেী বাহিনী শেণার্থীরেে জীবন হুমহেে মুরে রঠরল হেরয় িারেে রজাে েরে িাোন চরে 
পাঠারনাে রচষ্টা েরে। 

িাোন চে স্থানােরেে এেমাত্র হবেি নয়। উহেয়া উপরজলায় েম্ভাবয েয়টি স্থান েরয়রে রযোরন ১৩০০ 
এেরেে রবহশ জায়গায় ২৬৩,০০০ মানুরষে স্থানোংকুলান েম্ভব। এই স্থানগুরলা কুিুপালাং-বালুোলী বহযদি 
েযারম্পে আে হেরলাহমোে পহিরম এবাং রমগা েযাম্প ও েমুদ্রিীরেে মযযবিী স্থারন অবহস্থি। িাই এই 
স্থানগুরলা শেণার্থীরেে স্বাযীন চলাচরলে ওপে েেোে েিৃদ ে আরোহপি হনয়ন্ত্রণ েীমানাে মরযযই অবহস্থি। 

বাাংলারেরশ অবস্থানোেী রোহিঙ্গা শেণার্থীরেে আরেেটি চযারলঞ্জ িরে আইনগি স্বীেৃহিে অিাব যা িারেে 
বাাংলারেরশে হনজস্ব আইরনে আওিায় অিযে ঝুুঁ হেে মরযয রেরল হেরে। নিুন েরে আগি েেল 
শেণার্থীরে েেোহেিারব “রজােপূবদে স্থানােহেি মায়ানমাে নাগহেে” হিরেরব হনবহন্ধি েো িরয়রে। এে েরল 
তাদদর স্বািীনিাদব চলাচদলর অহযোে, জনরেবা, হশক্ষা ও জীবনযাপরনে অহযোেগুরলারে অস্বীেৃহি 
কদর এবাং রগ্রেিাে ও হনযদািরনে ঝুাঁ নকর মদিয দেদল নদদয় তাদদর জীবনদক আরও অেিায় 
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কদর দতালা হদয়রে। িরব গুরুত্বপূণদ আেজদ াহিে মানবাহযোে েনেগুরলাে পক্ষ হিরেরব বাাংলারেশ িাে 
হনজস্ব েীমানাে রিিরে অবস্থানোেী শেণার্থীেি েেল মানুরষে মানবাহযোে হনহিি েোে হবষরয় 
প্রহিজ্ঞাবদ্ধ। 

হিউমযান োইেে ওয়াচ রযেব শেণার্থীরেে বযহক্তগিিারব োক্ষাৎোে হনরয়রে িারেে েবাই হেেু শরিদ  
রস্বোয় প্রিযাবােরন িারেে অগ্রাহযোরেে ের্থা জাহনরয়রে, তা হল: নাগহেেত্ব, রোহিঙ্গা পহেচরয়ে স্বীেৃহি, 
িারেে হবরুরদ্ধ োংঘটিি অপোরযে নযায়হবচাে, ঘে ও েম্পহত্ত রেেি রেয়া এবাং হনোপত্তা, শাহে ও িারেে 
অহযোরেে হনিয়িা রেয়া। 

বাাংলারেরশে েক্সবাজাে-হিহত্তে শেণার্থী ত্রাণ ও প্রিযাবােন েহমশনাে আবুল োলাম হিউমযান োইেে 
ওয়াচরে বরলন, “প্রিযাবােরনে উপরযাগী পহেরবশ তিহে েোে োহয়ত্ব মায়ানমারেে, আমারেে নয়।” “আমো 
িারেে রজাে েরে রেেি পাঠারি পাহে না।” 

১৯৫১ োরলে শেণার্থী েনরেে অন্তিূুক্ত না িরয়ও বাাংলারেশ প্রর্থাগি আেজদ াহিে আইরন িাে 
বাযযবাযেিা অনুযায়ী পাহলরয় আো রোহিঙ্গা শেণার্থীরেে জনয িাে েীমাে উনু্মক্ত রেরেরে এবাং এবাং 
মানবিাহবরোযী অপোয রর্থরে বাুঁ চাে জনয মহেয়া িরয় পাহলরয় আো েরয়ে লক্ষ শেণার্থীে আশ্রয় ও 
মানহবে প্ররয়াজন পূেরণে বযবস্থা েরেরে। এই োংেে শুরু িবাে নয় মারেে রবহশ েময় যরে এেযেরনে 
জরুহে অবস্থা হবোজ েেরে। েুব দ্রুি এই োংেে েমাযান িবাে নয়। 

কুিুপালাং-বালুোলী রমগা েযারম্পে শেণার্থীরেে িুলনামূলে হনোপে স্থারন েহেরয় রনয়াে েুহবযারর্থদ েিরজ 
যািায়ািরযাগয ও স্থায়ী োইরলান-আশ্রয়রেন্দ্র তিহেে জনয বাাংলারেশ েেোরেে প্রহি হিউমযান োইেে ওয়াচ 
আহ্বান জাননদয়দে। রমগা েযাম্প রর্থরে শেণার্থীরেে উহেয়া উপরজলাে েমিল এবাং েিরজ যািায়ািরযাগয 
স্থারন তিহে েো রোে ও েম ঘনবেহিপূণদ েযারম্প স্থানােহেি েোে বযাপারে েিৃদ পরক্ষে নজে রেয়া 
প্ররয়াজন। স্বাযীন হবরশষজ্ঞো িাোন চেরে শেণার্থীরেে বেবারেে উপরযাগী বরল অহিমি না রেয়া এবাং 
রেোরন রযেব শেণার্থী রযরি েম্মি িরব িারেে চলাচরলে স্বাযীনিাে হবষরয় বাাংলারেশ েেোে হনিয়িা 
না রেয়া পযদে চেটিরি শেণার্থী স্থানােরেে পহেেিনা বাহিল েো উহচি। বাাংলারেরশে উহচি মায়ানমাে 
রর্থরে পাহলরয় আো রোহিঙ্গারেে শেণার্থী হিরেরব হনবহন্ধি েো, স্বাস্থযরেবা ও হশক্ষাে বযবস্থা হনহিি েো 
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এবাং িারেে চলাচরলে স্বাযীনিা প্রোন েো যারি িাো েযারম্পে বাইরে এরে জীবনযােরণে জনয োজেরমদ 
হনরয়াহজি িরি পারে রেই হনিয়িা প্রোন েো। 

রোহিঙ্গা শেণার্থী োংেে েৃহষ্টে জনয মায়ানমাে েেোে োয়ী এবাং এই োংেে েমাযারনে জনয মায়ানমারে 
রমৌহলে ও দীরূ্দময়ানদ হেেু পহেবিদ ন আনা জরুহে। শেণার্থীরেে হনোপরে ও েম্মারনে োরর্থ রস্বোয় 
প্রিযাবােরনে পূবদশিদ  িরলা েেোে প্রিযাবাহেিরেে মানবাহযোরেে প্রহি পূণদ েম্মান, নাগহেেরত্বে েমঅহযোে 
এবাং োোইন োরজয োমাহজে হনোপত্তা হনহিি েেরব। 

এেই োরর্থ োিা েেোে ও আেঃেেোহে োংস্থাগুরলা আেহেেিাে োরর্থ ও েহক্রয়িারব এই প্রহক্রয়ায় যুক্ত 
িরি িরব। এজনয এেহেরে বাাংলারেরশে পারশ র্থােরি িরব যারি শেণার্থীরেে মানহবে প্ররয়াজনগুদলা 
পূেণ েো যায়- েুহনহেদ ষ্টিারব বলরি রগরল রোহিঙ্গারেে মানহবে োংেরেে অিাবগুরলা পূেরণে জনয 
প্ররয়াজনীয় আহর্থদে েিায়িা প্রোন েেরি িরব। এেই োরর্থ রোহিঙ্গা শেণার্থীরেে হনোপে, েম্মানজনে ও 
স্থায়ী প্রিযাবােরনে উপরযাগী েব শিদ  পূেরণে জনয মায়ানমাে েেোরেে ওপে েমহিিিারব হনয়হমি চাপ 
প্ররয়াগ েরে রযরি িরব। 
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প্রস্তাবনা 

বাাংলারেশ েেোরেে প্রহি 

• রোহিঙ্গা শেণার্থীরেে আইনী মযদাো ও যর্থাযর্থ প্রমাণপত্র প্রোন েরুন যা িারেে শেণার্থী হিরেরব 
স্বীেৃহি রেয়। 

• েেল হশশুে জনয হবনামূরলয ও যর্থাযর্থ হশক্ষাে বযবস্থা েরুন। 

• শেণার্থীরেে স্বাযীন চলারেো ও জীবনযাপরনে অহযোেরে েম্মান েরুন। 

• রোহিঙ্গা শেণার্থীরেে জনয শেণার্থী হশহবরেে জনবেহিে ঘনত্বেি অনযানয মানহবেিাে আেশদগুরলা রযন 
মানহবেিাে েনে ও মানহবে প্ররয়াজরন েিায়িাে নূনযিম মানদদের (এসনপএইচইআরই 
মানদদের) োরর্থ েঙ্গহিপূণদ িয় িা হনহিি েোে জনয েেল প্ররয়াজনীয় পেরক্ষপ গ্রিণ েরুন। 

• কুিুপালাং-বালুোলী বহযদি হশহবরেে জনবেহিে ঘনত্ব েমারনাে জনয উহেয়া উপরজলায় আরো ১৫০০ 
এেে েমিল ও েিরজ যািায়ািরযাগয স্থারনে বযবস্থা েরুন। 

• িূহমযে ও বনযাে অহযে ঝুুঁ হেে মুরে র্থাো ২০০,০০০ শেণার্থীরে িুলনামূলেিারব রোে ও েম 
ঘনবেহিপূণদ হশহবরে স্থানােে েরুন। 

• ঝরিে েময় কুিুপালাং-বালুোলী হশহবরেে শেণার্থীরেে স্থানােরেে জনয স্থায়ী ও বযবিারেে জনয প্রস্তুি 
োইরলান আশ্রয়রেন্দ্র হনমদাণ েেরি হেন। 

• স্বাযীন হবরশষজ্ঞো িাোন চেরে শেণার্থীরেে বেবারেে উপরযাগী বরল অহিমি না রেয়া এবাং 
রেোরন রযেব শেণার্থী রযরি েম্মি িরব িারেে চলাচরলে স্বাযীনিাে হবষরয় বাাংলারেশ েেোে 
হনিয়িা না রেয়া পযদে চেটিরি শেণার্থী স্থানােরেে পহেেিনা বাহিল েরুন। 

• হশহবরেে রিিে গণিাহন্ত্রে োঠারমা গঠরন উৎোি প্রদান ও েিায়িা েরুন যারি রেবা, স্থানােে, 
প্রিযাবােন ও ত্রারণে বযাপারে শেণার্থীরেে োরর্থ আদলাচনা  েো েিজ িয় এবাং নােী, 
শােীহেেিারব অক্ষম এবাং অনযানয রগাষ্ঠীগুদলা িারেে অনিমত প্রকাদশর েুরযাগ পায়। 

• শেণার্থীরেে পহেরবশ োংেক্ষণ, জলবায়ু পহেবিদ রনে প্রিাব হ্রাে এবাং অনযানয অবোঠারমা হনমদারণে 
োরজ যুক্ত েরুন যাদত শেণার্থী এবাং স্থানীয় আশ্রয়োনোেী েমাজ উিয়ই উপেৃি িরব। 



 

নহউমযান রাইেস ওয়াচ ।।আগস্ট ২০১৮ 

• শােীহেেিারব অক্ষম বযহক্তরেে জনয োেয ও অনযানয ত্রারণে েুরযারগে েমিা, মানহেে স্বাস্থয, 
পরামশূ ও মাননসক সমর্থূন সহ হচহেৎোরেবাে েমঅহযোে এবাং রমৌহলে রেবাে েিজলিযিা 
হনহিি েরুন। 

• শােীহেেিারব অক্ষম বযহক্ত ও যাো িারেে হনজ রেরশ আক্রমরণে োেরণ নিুন েরে অক্ষম িরয় 
পরিরে িাদদর রযন উচ্চ-ঝুুঁ হেরি বেবােোেী জনরগাষ্ঠী হিরেরব েুস্পষ্টিারব হচহিি করা িয় িা 
হনহিি েরুন। 

• হিো জটিলিা, প্রেি অনুরমােরন েীঘদেূহত্রিােি অনযানয আমলািাহন্ত্রে জটিলিা পহেিাে েরে 
আেজদ াহিে মানহবে এবাং উন্নয়ন োংস্থাগুরলাে োরজ েিায়িা অবযািি োেুন। 

• বাাংলারেরশ রোহিঙ্গা োংেরেে মানহবে োিাযযগুরলাে েমিরয়ে জনয ইউএনএইচহেআেরে 
(UNHCR) রনিৃরত্বে োহয়ত্ব প্রোন েরুন। 

• ১৯৫১ োরলে শেণার্থী েনে, তার ১৯৬৭ োরলে খসড়া এবাং ১৯৫৪ ও ১৯৬১ োরলে উিাস্তু 
েনে অনুেমর্থদন েরুন এবাং এগুরলা প্ররয়ারগে জনয আইন প্রণয়ন েরুন। 

• বহিহবদরেে হনেীক্ষা এবাং শেণার্থী জনরগাষ্ঠীে আস্থা অজদ রনে জনয বাাংলারেশ েেোে এবাং 
ইউএনএইচহেআে এে মরযয েম্পাহেি উপাত্ত হবহনময় এবাং রোহিঙ্গা শেণার্থীরেে প্রিযাবােনহবষয়ে 
েমরঝািা স্মােে প্রোশ েরুন। 

 

মায়ানমাে েেোরেে প্রহি 

• রোহিঙ্গা শেণার্থীরেে, যারেে হনহবদচারে বা রবআইনীিারব িারেে ঘে, জহম, েম্পহত্ত বা 
স্বিাবগি বােস্থান রর্থরে উরেে েো িরয়রে, প্রিযাবােরনে অহযোেরে েম্মান েরুন; 
িারেে হনরজরেে বােস্থান বা পেরন্দে স্থারন হেরে যাওয়াে ও েম্পহত্ত হেরে পাবাে 
অহযোে আরে। যাো হনরজরেে ঘরে হেরে রযরি অক্ষম বা অহনেুে িারেে হবেি 
হিরেরব েেোরেে পক্ষ রর্থরে ঘে ও েম্পহত্তে ক্ষহিপূেণ রনয়াে অহযোে েরয়রে। রযেব 
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শেণার্থী হনহবদচারে বা রবআইনীিারব িারেে স্বাযীনিা, জীবনযাপন, নাগহেেত্ব, পাহেবাহেে 
জীবন এবাং হনজস্ব পহেচয় রর্থরে বহঞ্চি িরয়রে িারেেও পুনবদাহেি িবাে অহযোে আরে। 

• রযেব শেণার্থী রস্বোয় প্রিযাবাহেি িরি চায় িারেে এেটি স্বে পদ্ধহিরি হনযদাহেি 
েমরয়ে মরযয বাোই েেরি িরব; এবাং এেটি স্বে ও হনোপে প্রহক্রয়ায় ও েুশৃঙ্খলিারব 
জাহিোংরঘে শেণার্থীহবষয়ে িাই েহমশনারেে েিায়িায় িারেে প্রিযাবােরনে বযবস্থা েেরি 
িরব। 

• হনোপরে ও েম্মারনে োরর্থ রস্বোয় প্রিযাবােরনে পূবদশিদ  হিরেরব প্রিযাবাহেিরেে 
মানবাহযোরেে প্রহি পূণদ েম্মান, নাগহেেরত্বে েমঅহযোে এবাং োোইন োরজযে েমাজগুরলাে 
মরযয হনোপত্তা হনহিি েেরি িরব। 

• োোইন োরজয ইউএনএইচহেআে (UNHCR) এবাং অনযানয মানহবে োিাযয োংস্থা, 
হমহিয়া, কূেনীহিে এবাং মানবাহযোে েমীরেে প্রিযাবাহেিরেে হনোপত্তা পযদরবক্ষণেি অবায 
যািায়ারিে েুরযাগ হেরি িরব। 

• োোইন োরজয অিযেেীণ উিাস্তুরেে েমস্ত হশহবে েুশৃঙ্খলিারব বন্ধ েরুন। এবাং হনোপত্তা 
ও েম্মারনে োরর্থ মূল হিোবাহি বা অিযেেীণ উিাস্তুরেে পেরন্দে স্থারন রস্বোয় 
প্রিযাবােরনে রক্ষরত্র আেজদ াহিে েিরযাগীরেে েিায়িায় ক্রাহেোলীন হনোপত্তা হনহিি 
েরুন। এেই োরর্থ প্রিযাবাহেিরেে জনরেবা এবাং জীবনযাপরনে অহযোরেে েুরযাগ হনহিি 
েেরি িরব। 

• োোইন োজযহবষয়ে পোমশদে েহমশরনে েুপাহেশ অনুযায়ী োোইন োরজয যমদ, জাহি বা 
নাগহেেরত্বে মযদাো হনহবদরশরষ েেল মানুরষে চলাচরলে স্বাযীনিা হনহিি েরুন। রেই 
োরর্থ েেল রগাষ্ঠীে হশক্ষা, স্বাস্থয, জীবনযাপরনে েুরযাগ এবাং রমৌহলে রেবাে েমান 
অহযোে হনহিি েরুন। 

• ১৯৮২ োরলে নাগহেেত্ব আইন বাহিল েরুন অর্থবা আেজদ াহিে মানেরন্ডে োরর্থ েঙ্গহি 
রেরে এ আইনদক োংরশাযন েরুন: হনহিি েরুন রয আইনটি আেরিই তবষমযমূলে 
নয়, হবহিন্ন যেরনে নাগহেেরত্বে মরযয পার্থদেয হবরলাপ েরুন, এবাং নাগহেেত্ব হনযদােরণে 
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বাস্তব মানেন্ড বযবিাে েরুন, রযমন- উত্তোহযোে, মা-বাবাে অেি রযরোন এেজন হযহন 
নাগহেে বা স্থায়ী বাহেন্দা িাে মাযযরম নাগহেেত্ব প্রাহপ্ত। 

• হশশু অহযোে েনে অনুযায়ী নাগহেেত্ব আইন পুনহবদরবচনা েরুন যারি রোহিঙ্গা হশশুো 
নাগহেেত্ব লারিে অহযোে রপরি পারে। অনযর্থায় িাো উিাস্তু িরয় পিরব োেণ অনয 
রোদনা োরেে োরর্থ িারেে রোদনা প্রোে রযাগারযাগ রনই। নাগহেেত্ব আইন বাহিল বা 
োংরশাযন না িওয়া পযদে এ আইনদক যিো েম্ভব আেজদ াহিে বাযযবাযেিা এবাং 
হনেরপক্ষিাে মানেন্ড অনুযায়ী বযাো েরুন। 

• বহিহবদরেে হনেীক্ষা এবাং শেণার্থী জনরগাষ্ঠীে আস্থা অজদ রনে জনয মায়ানমাে েেোে এবাং 
জাহিোংঘ উন্নয়ন েমদেূহচ- ইউএনহিহপেি ইউএনএইচহেআে এে মরযয েম্পাহেি রোহিঙ্গা 
শেণার্থীরেে প্রিযাবােনহবষয়ে েমরঝািা স্মােে প্রোশ েরুন। 

মানহবে োংস্থাগুরলাে প্রহি 

• বাাংলারেরশে রোহিঙ্গারেে “শেণার্থী” হিরেরব অহিহিি েরুন যারি িাো শেণার্থীে পূণদাঙ্গ 
েুেক্ষা রপরি পারে। 

• রোহিঙ্গা শেণার্থীরেে মানহবে োিারযযে মান রযন মানহবেিাে েনে ও মানহবে প্ররয়াজরন 
েিায়িাে নূনযিম োরর্থ েঙ্গহিপূণদ িয় িা হনহিি েরুন। 

• ইউএনএইচহেআেরে বাাংলারেরশ রোহিঙ্গা োংেরেে মানহবে োিাযযগুরলাে েমিরয়ে জনয 
রনিৃরত্বে োহয়ত্ব প্রোরনে োহব উত্থাপন েরুন। 

• েেল মানহবে োিাযয প্রেরি েুেক্ষাে বযবস্থা, েুহনহেদ ষ্ট রেবা ও েমী প্রহশক্ষণ অেিুদ ক্ত 
েরুন রযন ঝুুঁ হেরি র্থাো শেণার্থীরেে, রযমন- েঙ্গীিীন হশশু, রযেব পহেবাে হশশুেি ভ্রমণ 
েেরে, মানবপাচারেে নশকার, যাো হলঙ্গহিহত্তে েহিাংেিাে হশোে িরয়রে বা িবাে 
ঝুুঁ হেরি আরে (রজােপূবদে হবরয়, পাহেবাহেে েহিাংেিা ইিযাহে), এোেী ভ্রমণেি নােী এবাং 
পহেবারেে নােী েত্রী, গিদ বিী ও স্তনযোনোেী নােী, েমোমী, উিোমী ও হিজিা বয়স্ক 
বযহক্ত ও শােীহেেিারব অক্ষম বযহক্তরেে েুহনহেদ ষ্ট প্ররয়াজন রমোরনা যায়। 
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• রযৌন ও হলঙ্গ-হিহত্তে েহিাংেিা ও অনযানয িয়োহন বন্ধ এবাং োরিে আুঁযারে অপোযমূলে 
েমদোন্ড হ্রারেে জনয পুরো হশহবরে হবরশষি রশৌচাগাে ও স্নারনে স্থারন বাহি স্থাপন েরুন। 

• শােীহেেিারব অক্ষম বযহক্তো রযন বযহক্তগি রগাপনীয়িা ও েম্মান বজায় রেরে রশৌচাগাে 
ও স্নারনে স্থান বযবিাে েেরি পারে িা হনহিি েরুন। 

• শােীহেেিারব অক্ষম ও বয়স্ক বযহক্তরেে জনয োেয ও ত্রাণ হবহল ও রপৌুঁোরনাে হবেি 
বযবস্থা েরুন। 

• মানহেে স্বারস্থযে োিাযয প্ররয়াজন এমন শেণার্থীরেে জনয মানননসক স্বািয েিায়িা 
েমদেূহচ প্রহিষ্ঠা ও পহেচালনাে হবষরয় েমর্থদন ও োজ েরুন। 

 

জাহিোংঘ শেণার্থী হবষয়ে িাই েহমশনারেে প্রহি 

• উদেনখত েুপাহেশগুরলা মানহবে োংস্থাগুরলারি োযােণিারব প্ররয়াগ েরুন। 

• বহিহবদরেে হনেীক্ষা এবাং শেণার্থী জনরগাষ্ঠীে আস্থা অজদ রনে জনয উপাত্ত হবহনময় এবাং 
রোহিঙ্গা শেণার্থীরেে প্রিযাবােনহবষরয় বাাংলারেশ েেোে, এবাং মায়ানমাে েেোরেে োরর্থ 
ইউএনহিহপেি ইউএনএইচহেআে এে মরযয েম্পাহেি েমরঝািা স্মােে দুটি প্রোশ েরুন। 

• প্রিযাবােন প্রহক্রয়া শুরু িরল শেণার্থীরেে হেরে যাবাে েম্ভাবয এলাোে হনোপত্তাে 
নননিত করা এবাং মায়ানমারে আত্মীেেরণে জনয প্ররয়াজনীয় েিায়িা ও েুেক্ষাে 
প্রাপযিােি েমূ্পণদ, বন্তুহনষ্ঠ, িালনাগাে ও হনিুদ ল ির্থয প্রোন েো। এমন রোদনা “রস্বোয় 
প্রিযাবােন” প্রহক্রয়ারে েমর্থদন বা েিায়িা না েো যা শেণার্থীরেে রর্থরে যাওয়া ও 
প্রিযাবােরনে বযাপারে তাদদর অনিমত প্রকাদশর েুরযাগ রেয়হন। 

• েেোহে েিৃদ পক্ষ এবাং আেজদ াহিে অহিবােী োংস্থােি অনযানয মানহবে োংস্থাে েিায়িায় 
হশহবরে ব্লে রনিা হিরেরব মাহঝ বযবস্থারে গণিাহন্ত্রে োঠারমা হেরয় প্রহিস্থাহপি েো যারি 
শেণার্থীরেে োরর্থ আরলাচনা এবাং িারেে অিাব-অহিরযাগ ও ইোে প্রেৃি প্রহিেলন 
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ঘরে, রেই োরর্থ নােী ও অনযানয রগাষ্ঠীরে অবেমন েো দুনীহিপোয়ন ক্ষমিা োঠারমাে 
প্রিাব েহমরয় আনা যায়। 

 

োিা েেোরেে প্রহি 

• রযৌর্থ েিায়িা েমদেূহচরি উরেহেি রোহিঙ্গা শেণার্থী জনরগাষ্ঠীে চাহিো পূেরণে জনয দ্রুি 
োিাযয প্রোন। 

• ইউএনএইচহেআেরে বাাংলারেরশ রোহিঙ্গা োংেরেে মানহবে োিাযয েমিরয়ে জনয রনিৃরত্বে 
োহয়ত্ব প্রোরনে আহ্বান জানারনা। 

• রোহিঙ্গা শেণার্থীরেে প্রেত্ত োিারযযে মান ও এসনপএইচআরই মানেরন্ডে োমঞ্জেযপূণদিা 
হনহিরিে জনয বাাংলারেশ েেোে, জাহিোংরঘে এরজহি ও এনহজওগুরলাে োরর্থ োজ 
েরে যাওয়া। 

• রোহিঙ্গা শেণার্থীরেে িাোন চরে স্থানােরেে হবরোহযিা েো এবাং শেণার্থী স্থানােরেে এলাো 
হিরেরব িাোন চরেে রোদনা প্রেরি অর্থদায়ন না েো। 

• রোহিঙ্গা শেণার্থীরেে প্রিযাবােরনে অহযোেরে উৎোহিি েো। এেই োরর্থ শেণার্থীরেে 
হনরজরেে রেরশ রজাে েরে রেেি না পাঠারনাে নীহিে প্রহি শ্রদ্ধাশীলিাে র্থাকা এবাং 
রযরোদনা প্রিযাবােন রযন পূণদ সম্মনতর সাদর্থ সম্পন্ন করা ও ইউএনএইচহেআে-এে 
মযযস্থিায় ও পযূদবক্ষদণর মাযযরম আেজদ াহিে মান বজায় রেরে েো িয় িাে ওপে 
রজাে রেয়া। 

• িৃিীয় রোদনা রেরশ পুনবদােরনে েীমাবদ্ধিা রমরন হনরয় বাাংলারেরশে রযেব শেণার্থী 
েুহনহেদ ষ্ট ঝুুঁ হেে মরযয েরয়রে িারেে িৃিীয় রোদনা রেরশ পুনবদােরনে প্রস্তাব প্রোন েো 
অর্থবা িৃিীয় রোদনা রেরশ বেবােোেী শেণার্থীে আত্মীয় যহে পহেবাে-পুনহমদলরনে আরবেন 
েরে িরব ওই শেণার্থীরে উক্ত রেরশ পুনবদােরনে প্রস্তাব প্রোন েো। 



   
 

“বাাংলাদদশ আমার দদশ নয়” 

• রস্বোয়, হনোপরে, মযদাোে োরর্থ এবাং স্থায়ীিারব রোহিঙ্গা শেণার্থীরেে প্রিযাবােরনে জনয 
উপরে েুপাহেশেৃি েেল শিদ  রমরন রনয়াে জনয মায়ানমাে েেোরেে ওপে চাপ প্ররয়াগ 
েো। 

• মায়ানমারেে ঘেনাবলীরে আেজদ াহিে অপোয আোলরি পাঠারনাে জনয জাহিোংঘ হনোপত্তা 
পহেষরেে প্রহি আহ্বান জানারনা। 

• শােীহেেিারব অক্ষম বযহক্তরেে মানহবে প্রেিগুরলা রযন বাস্তবায়ন উপদযাগী িরি পারে 
িা হনহিি েো। 

• নিুন অবোঠারমাগত উন্নয়ন প্রেরি অর্থদায়রনে েময় রেয়াল োেরি িরব রযন 
শােীহেেিারব অক্ষম বযহক্তোও এ সুনবিা বযবিাে েেরি পারে এবাং িাো িারেে েমারজ 
অবারয রমলারমশা েেরি পারে। 

 

আহেয়ান েেেয োরেে প্রহি 

• রোহিঙ্গা শেণার্থী োংেেরে আঞ্চহলে োংেে হিরেরব স্বীেৃহি রেয়া এবাং এই োংেে 
েমাযারন েিায়িা েো। দসইসাদর্থ স্বীেৃহি রেয়া রয এই োংেে েমাযারনে জনয হবস্তাহেি 
েমদপহেেিনাে প্ররয়াজন েরয়রে যা বাাংলারেশরে েিায়িা েেরব এবাং এই অঞ্চরল ও 
অঞ্চরলে বাইরে েেেয োেরেে হনরজরেে োহয়ত্ব গ্রিরণে মাযযরম রোহিঙ্গা শেণার্থীরেে 
োযদেে হনোপত্তা প্রোন েেরব। 

• রস্বোয়, হনোপরে, মযদাোে োরর্থ এবাং স্থায়ীিারব রোহিঙ্গা শেণার্থীরেে প্রিযাবােরনে জনয 
মায়ানমাে েেোরেে ওপে চাপ প্ররয়াগ েো। এেই োরর্থ রোহিঙ্গা জনরগাষ্ঠীে ওপে 
পহেচাহলি পদ্ধহিগি হনপীিন বন্ধ েো এবাং এই গুরুিে অপোরযে জনয োয়ীরেে হবচারেে 
বযবস্থা েোে জনযও চাপ েেরি িরব। 

• শেণার্থী পুনবদােরনে জনয আঞ্চহলে পহেেিনাে হবষয়টি হবরবচনা েো। হবরশষি, এেই 
পহেবারেে েেেযরেে এই অঞ্চরলে হবহিন্ন রেরশ বেবাে েো শেণার্থী পহেবারেে পুনহমদলরনে 
হবষয়টি হবরবচনায় হনরয় এই পহেেিনা েোে ের্থা িাবরি িরব। 



 

নহউমযান রাইেস ওয়াচ ।।আগস্ট ২০১৮ 

• রোহিঙ্গা রনৌোে পুনঃআগমন অবশযম্ভাবী িরয় উঠরল ইরন্দারনহশয়া, মালরয়হশয়া ও র্থাইলযান্ড 
অিীরিে মরিা হনজস্ব েমুদ্রেীমায় রজােপূবদে রেেি পাঠারনাে নীহি গ্রিণ েেরব না। বোং 
েমুরদ্র রোুঁ জ ও উদ্ধাে অহিযান পহেচালনা েেরব, রনৌোগুরলারে হনেেবিী হনোপে িীরে 
হনরয় আেরব, মানহবে েিায়িা ও ত্রাণ প্রোন েেরব এবাং ইউএনএইচহেআে-এে েমিরয়ে 
মাযযরম আেজদ াহিে হনোপত্তা প্রদাদনর  পদ্ধহিগুরলা বযবিাে েোে পূণদ েুরযাগ পারব।  


