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১। মিষ্ে 

“আিরা আিায়ের িিয একটি সমতযকার, আসল এিং বিকসই 

সিািাি িাই। িাংলায়েশ আিায়েরয়ক অ্য়িক মকছুই মেয়ে, তয়ি 

আিরা উদ্বাস্তু মশমিরগুমলয়ত িািমিক সহােতার বিয়ে আিায়ের 

অ্মিকার, িাগমরকত্ব, িলায়েরার স্বািীিতা এিং মশো – এগুয়লাই 

বিমশ কয়র িাই।” 
উদমেস এম্পাওয়া দমন্ট অ্যান্ড অ্যােদভাদকহস রেটওয়াকি এ  সাদর্থ সািাৎকা , কুিুপালাং, ২০ রেবরুয়াহ , ২০১৯। 

 
 এক  হেশু র াহিঙ্গা ে ণার্থী রেদল র্থাইেিাহল হেহবদ  পােীয় জল বিে ক দে। © অ্যামদেহি ইন্টা েযােোল (েহব: এম  িাে) 
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এই অ্যােদভাদকহস আপদেটটটবাাংলাদেদে  সীমান্তবিী কক্সবাজা  রজলায়অ্বহিি র াহিঙ্গা ে ণার্থী 

হেহব গুহলদি চলমাে মােবাহিকা  লঙ্ঘদে  ঘটো িুদল িদ দে। অ্যামদেহি ইন্টা েযােোল-এ  গদবষক া ১১ 

রর্থদক ২৪ রেবরুয়াহ  ২০১৯ এ  মদিয কক্সবাজাদ   হেকটবিী প্রায় ১০০ ে ণার্থী  সািাৎকা  রেে। এই 

আপদেটটটদি মােবাহিকা  লঙ্ঘে ে ণার্থীদে  দেহেন্দিে জীবদে রয প্রভাব রেলদে িা  হচত্রএবাং পাোপাহে 

ে ণার্থীদে সন্তােদে  হেদয় িাদে  ভহবষযি আকাঙ্ক্ষা  হচত্র িুদল ি া িদয়দে। এই আপদেটটটদি ে ণার্থীদে  

উপ  আদ াহপি হবহভন্ন আইেী সীমাবদ্ধিাগুদলা দিদত্র রয ি দে  পহ বিিে আবেযক রসগুদলাএবাং পাোপাহে 

প্রদয়াজেীয় পহ দষবাহে স ব াদি  রিদত্র প্রদয়াজেীয় পহ বিিেসমূি  হচহিি ক া িদয়দে। অ্যামদেহি 

ইন্টা েযােোল মােবাহিকা  আইে এবাং ে ণার্থী সু িা  হভহিদি আন্তজিাহিক োিা সাংিাগুহল  সিায়িায় এবাং 

র াহিঙ্গা ে ণার্থীদে  প ামদে ি জুহ  হভহিক সামহয়কসািাদযয  বাইদ  যাওয়া  প ামে ি হেদয়দে এবাং একটট 

েীঘ িদময়ােী পহ কল্পো গ্রিদণ  জেয বাাংলাদেে স কা দক আহ্বাে জাহেদয়দে।.  

প্রিাি তর্যসিূহ:  

কক্সবাজা  সমুদ্র দসকদি  েি  রর্থদক প্রায় েুই ঘন্টা  গাহি পদর্থ  ে ূদে হময়ােমা  রর্থদক প্রায় েে লি ে ণার্থী 

(রবহে ভাগ  ািাইে  াদজয  জাহিগি ও িমীয় র াহিঙ্গা সাংিযালঘু সম্প্রোদয় )1 বাাংলাদেদে  অ্ভযন্তদ  অ্বহিি 

ে ণার্থী হেহবদ  বসহি িাপে কদ দে।সীমাদন্ত  সবদচদয় কাোকাহে অ্বহিি রলো এবাং েয়াপািা ে ণার্থী 

হেহব গুহল রর্থদক ে ণার্থী া োে েেী  ওপাদ  অ্বহিি মায়ােমা , িাদে  মািৃভূহম রেিদি পায়, রযিাে রর্থদক 

িা া পাহলদয় আসদি বািয িদয়হেল। 

২০১৭ সাদল  আগি মাদস হময়ােমাদ  সামহ কবাহিেী িাদিচ মসহিাংসিা কা দণপ্রায় ৭০০,০০০ 

র াহিঙ্গাবাাংলাদেদেপাহলদয় আসা  প  রর্থদকবাাংলাদেদে একটট বি ি দে  মােহবক 

সািাযযকায িক্রমচলদে।স কা , আন্তজিাহিকওজািীয়অ্-লাভজেক প্রহিষ্ঠাে, 

জাহিসাংদঘ হবহভন্নসাংিাএবাংঅ্েযােয  অ্াংেীজদে  সন্দিহলিপ্রদচষ্টায় র াহিঙ্গা ে ণার্থীদে বাাংলাদেদে 

আগমদে সাদর্থ সাদর্থ জুহ মােহবকসিায়িা প্রাহপ্তহেন্দিি কদ দে। 

িদবহময়ােমা দর্থদকপাহলদয়যাওয়া প্রায়েু'বে পদ ওে ণার্থী াজুহ হভহিদিশুিদু েদে  উপ  হভহি 

কদ সািা ণ আশ্রয়িদলবসবাসক দে।িা া িাদে জীবে  পুেগ িঠে 

ক দিবািাদে মােবাহিকা গুদলাসম্পূণ িরূদপসু িা 

বাউপদভাগক দিপা দেো।জেসাংিযা হেকহেদয়এিেহবদে বৃিিমে ণার্থীহেহব কুিুপালাংদয়৬০০,০০০ 

এ ওদবহেদলাকবাসকদ ।দচািযিে ূযায়, িিে ূ রকবল বােঁএবাংপ্লাহিদক েীদট  দিহ  ঘ  রেিা যায় –রযে 

রসগুদলাহেগদন্ত প্রাদন্তপ্রসাহ ি।উজ্জ্বলকমলাপ্লাহিদক িাবু  উপ  িুলা পুুআস্ত দণ  

কা দণআশ্রয়দকেগুহলদকিুদ্রপ্রকৃহি মুদিাদে  মদিা মদে িয়, 

হবদেষিযিেে ূদর্থদকদেিািয়।কুিুপালাংদয় পািাদি চূিাগুহলদর্থদকঘূণ িায়মােপািািগুহল  

প্রহিটটহেদকইআশ্রয়দকেগুহল রেিদি পাওয়া যায়। কাোয়-কাোয় পহ পূণ ি আশ্রয় হেহব  এবাং এিাদে 

বসবাসকা ীমােুদষ সাংিযাঅ্গুহণি। .  

আশ্রে মশমিয়র শরণার্ীরা বযসিিািিামিকার লঙ্ঘয়ির মশকার হে 
তার সংমেপ্তসার: 

“এিা অ্িশযই ভায়লা বয আিরা মিরাপে আমছ। তয়ি এখায়ি অ্য়িক আয়িগ এিং িািমসক িাপ 

কাি কয়র। কখয়িা কখয়িা এটি িাহান্নায়ির একটি বছাি বকায়ণর িয়তা িয়ি হে। সি বে বিাংরা। 

আিায়ের  রগুমল ভীষ্ণভায়ি গরি। ছােগুমল েুয়িা হয়ে যাে। আিরা বযখায়ি খাই এিং  ুিাই তার 

টিক উপয়র পামির পাম্প এিং িেয়লি। বকউ িারা বগয়ল আিরা বকার্াে কির মেয়িা তাও আিরা 

িামি িা। এভায়ি িাাঁিা যােিা।.” 

কহব -এ  সাদর্থ সািাৎকা , জামিহল হেহব , ১৫ রেবরুয়াহ , ২০১৯। 

অ্স্বািযক ,  অ্পহ দোহিি এবাং অ্হে াপে বযবিা 
ে ণার্থী াঅ্যামদেহিইন্টা েযােোলদকবদলদেদযিা াপ্রেিসিায়িা জেযবাাংলাদেেস কা , িােীয় 

জেদগাষ্ঠীএবাংআন্তজিাহিকসাংিাগুহল কাদেকৃিজ্ঞ।িদবহেহব গুহল মদিযবসবাদস পয িাপ্তঅ্বিাহেলোবদলিাদে

 উদেগহেল।মােহবকসিায়িা সব িাহিকদমৌহলকহবষয়গুদলা - আশ্রয়, জল, সযাহেদটেে, স্বািযএবাংিােয–

                                                                                                                                           
1এ  মদিয প্রায় ৩৩,০০০ হেবহিি ে ণার্থী এবাং প্রায় ২০০,০০০ অ্-হেবিভুক্ত রলাক যা া 1990 বা িা  আদগ  হেদক এদসহেদলে; আগি ২০১৭ পদ  ৭০০০০০ এ ও 

রবহে ে ণার্থী এদসদে। ে ণার্থীদে  আগমে সম্পহকিি হবস্তাহ ি ির্থয  জেয অ্িযায় ৩ রেিুে। 
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বাাংলাদেদে এসদব  বযবিা অ্প্রিুল।  

 

“মশমিরগুমলঅ্মিিাসযভায়ি মগজিএিংখুি 

তাডাতামডসিমকছুয়িাংরাহয়েযাে।পর্গুমলআাঁ কািাাঁকাএিংখারাপঅ্িস্থােআয়ছ এিং[প্রিীণ] 

িািুয়ষ্রপয়েিলায়েরাকরাখুিকটিি। "2 
 

কযাম্প অ্পয িাপ্ত, ভঙু্গ এবাংহে াপিািীে।আশ্রয়দকেগুদলা িালকা ও েুব িল। এগুদলাদি েুদটা দয়দে 

এবাংভা ীবৃটষ্টএবাংিীব্রবািাদস টটদক র্থাকা  উপদযাগীেয়।২০১৯ সাদল  জলুাইদয় প্রর্থমহেদক, 

বষ িাদমৌসুদম মাঝামান্দঝ, জাহিসাংদঘ ে ণার্থীসাংিা (ইউএেএইচহসআ ) 

জাহেদয়দেদয২৭৩টটআশ্রয়দকেবৃটষ্ট েদলধ্বাংসিদয়দগদেএবাং ২১৩৭ জে 

আশ্রয়প্রার্থীদকিাদে আশ্রয়দকদেযদর্থষ্টিহি সািেিওয়ায়বাবৃটষ্ট েদলিহিিদি পাদ  এই সম্ভাবো মার্থায় র দি 

িাোন্তহ িক ািদয়দে।3 এই হবষয়গুদলাএটা প্রমাণ কদ  রয রমৌসুমীআবিাওয়া 

এিাদেকিটাঝঁুহকপূণ ি।বাাংলাদেেস কাদ  েীহি অ্েুযায়ী ে ণার্থীদে ঘ তিহ দি রকবলহকেু 

হেহেিষ্টি দে উপক ণবযবিা ক া অ্েুমহিদেওয়ািদয়দে।4আশ্রয়দকেগুহলপ্লাহিদক োউহে 

এবাংবােঁবযবিা কদ হেহম িিিয়।এগুহলসম্পূণ িপাহেদ ািীেয়এবাং এগুদলাদিবায়ুচলাচল িবুকমিয় অ্র্থবা 

বায়ুচলাচদল  রকাে বযবিাই রেই। উোস্তু াএটাও জাহেদয়দেে রয, 

গ দম দমৌসুদমউিাপঅ্সিেীয়িদয়ওদঠএবাংবষ িা সময়আশ্রয়দকেগুহলজলাবদ্ধিদয় র্থাদক। 

বাাংলাদেেস কা এইহবহিহেদষিদকেযাযয বণ িো কদ  বলদে রয ে ণার্থীপ্রিযাবাসে (বািাোন্ত ) 

িওয়া সময়পয িন্তএই অ্িায়ী আবাসেগুদলা র্থাকদব।  

 

হেহব গুহলদিবসবাস িে ণার্থী াজাহেদয়দেেদযিাদে হে াপে ান্না বযবিাদেই।দলোহেহবদ  ৫৫বে বয়সীমহি

লামমিা*বদলদেেদযহিহেিা আশ্রয় রকদে অ্ভযন্তদ কাঠহেদয় ান্নাকদ ে, িদবিাদক রকউ 

আগুদে কাঠস বা ি কদ েোএবাংঅ্বেযইিাদক এটটহকেদিিদববা িাবাদ   হবহেমদয় কাঠ সাংগ্রি ক দি িয়। 

কাঠহেদয় ান্নাক া েদলআশ্রয়টটদিাযঁ়ায়পূণ িিদয় যায়। 

মমিা োসকদষ্ট সমসযা দয়দেযা জেযহিহেহেহবদ  িাসপািাদলহচহকিরসা জেযওহগদয়হেদলে।5 

 

অ্যামদেহিইন্টা েযােোদল গদবষক াপ্রায়েইশুদেহেদলেদযে ণার্থীদে  বযবিাদ  জেযপয িাপ্তটয়দলটপয িন্ত 

রেইএবাং পয়ঃপ্রণালী স্বািযক েয় বাসটঠকভাদব িণাদবিণক ািয়ো।6রবেকদয়কজে 

ে ণার্থীবদলহেদলেদযিাদে কাোকাহেলযাটিেগুহলিুবপূণ ি (অ্কায িক ) অ্র্থবািাদে এলাকায়পয িাপ্তটয়দলটদেই।7 

 

চলাদে া  রিদত্রস্বািীেিািীেিা এবাং স্বাদিয  অ্হিকা : 

“আিায়ের সিয়িয়ে িড সিসযা হল আিায়ের িলায়েরাে বকাি স্বািীিতা বিই…আিরা অ্িায়ি 

আয়শপায়শ ব ারা ুমর করয়ত পামরিা।“8 

 

যা াহচহকৎসা রসবা রেবা  জেযও স্বািীেভাদবচলাচল ক দি পা হেদলা ো অ্যামদেহিইন্টা েযােোল এ ি দে  

হকেুে ণার্থী  সািাৎকা  হেদয়হেদলা। 

রকউদকউিাদে বিিমােপহ হিহিহময়ােমাদ িাদে উপ আদ াহপিভ্রমণহবহিহেদষদি সাদর্থিুলোকদ দেে।ে ণা

র্থী াজাহেদয়দেদযদেদে অ্েযােযঅ্ঞ্চদলযািায়াদি  রিদত্র 

িাদে বািাদেওয়া জেযহে াপিাবাহিেীএকাহিকদচকপদয়ন্টবহসদয়দে এবাং 

হেয়হমিযােবািেিিােীকদ ।দবেকদয়কজেে ণার্থীবণ িোকদ হেদলেদযিাদে  সাদর্থহচহকৎসা সাংক্রান্ত 

কাগজপত্র র্থাকা স্বদেও হকভাদবিা া কযাম্প রেদি রযদিপা হেদলেোঅ্র্থবা বাইদ  রযদি রেওয়া  

হবহেমদয়িাদে কাদে হকভাদবঘুষচাওয়া িদয়হেদলা। ১৮রেবরুয়াহ , ২০১৯, 

কুিুপালাংহেহবদ একেলো ী সাদর্থএক সািাৎকাদ  েুইমহিলাবদলহেদলেদযিাদে একজদে  কাদে 

োক্তাদ  কােদর্থদকদমহেদকলসাটটিহেদকটপাওয়া সদেওউহিয়া িাসপািাদলযাওয়া 

                                                                                                                                           
2 রিামাই এ  সাদর্থ সািাৎকা *, একজে ৬৫ বে  বয়স্ক পুুষ ে ণার্থী, বালহুিল আশ্রয় রকে, ১৪ রেবরুয়াহ , ২০১৯।   
3 ইউএে হেউজ, ‘বেযা  েদল কদয়ক িাজা  র াহিঙ্গা ে ণার্থী আশ্রয়িল ধ্বাংস’,  ৫ জলুাই ২০০৯, news.un.org/en/story/2019/07/1041931 
4 অ্যামদেহি ইন্টা েযােোল এই হবহিহেদষিগুহল  হবষদয় আ ও হবেে রচদয় বাাংলাদেে স কা দক হচটঠ হেদয়হেল িদব এই প্রহিদবেে প্রকাদে  সময় পয িন্ত রকােও উি  

পাওয়া যায়হে।  
5 মমিা’  সাদর্থ সািাৎকা , রলো হেহব , ১৭ রেবরুয়াহ  ২০১৯।   
6 ইউএেএইচহসআ  প্রহি হেহবদ   টয়দলদট  সাংিযা এবাং কায িক  টয়দলদটগুহল  সাংিযা িাহলকাভুক্ত কদ : রেিুে, ইউএেহসএইচআ , বাাংলাদেে ে ণার্থী জুহ  অ্বিা: 

মাহসক হেহবদ   রপ্রাোইল, এহপ্রল ২০১৯, reliefweb.int/report/bangladesh/bangladesh-refugee-emergency-monthly-camp-profiles-april-2019 
7 মহিলাদে  সাদর্থ সািাৎকা , জামিহল হেহব , ১৫ রেবরুয়াহ  ২০১৯, এবাং একজে মহিলা  সাদর্থ সািাৎকা , জামিহল হেহব  ১৬ রেবরুয়াহ , ২০১৯। 
8৬৫ বে  বয়সী রমািািাে এ  সাদর্থ সািাৎকা , বালুহিল হেহব , ১৪ রেবরুয়াহ  ২০১৯।   

 



 

“আমি আিার ভমিষ্যৎ মিয়ে মিমিত”  

বাাংলাদেদে র াহিঙ্গা ে ণার্থীদে পহ হিহি সম্পহকিি প্রচা  আপদেট  
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আটদকদেয়ািদয়হেদলা।9উভয়মহিলাইদিপাটাইটটদসআক্রান্তহেদলে, যাদমহেহসেসসােসফ্রহন্টয়াস ি (এমএসএে) 

হেন্দিিকদ হেদলে রযহেহব গুহলদিিাদে হচহকিরসাক াযায়ো।10অ্েয া, যাদে  কাদে 

রমহেদকলসাটটিহেদকটহেলো িা া িাদে অ্সুিবাচ্চাদে হেদয় হচহকৎসা  জেয বাইদ  রযদি চাইদলও 

িাদে হেহ দয়দেওয়ািদয়হেল।11এমেহক ১৯৯০-এ েেদক দগািা হেক রর্থদকই বাাংলাদেদে 

বসবাসকা ীে ণার্থী াপয িাপ্তহচহকৎসা পহ দষবাপাবা  জেযবাাংলাদেদে  হভিদ  ভ্রমদণ হবহভন্ন 

চযাদলঞ্জগুহলবণ িোকদ হেদলে।12 

ে ণার্থীদে জেযচলাচদল স্বািীেিা অ্হিকাদ  উপ হবহিহেদষিএবাংহেহবদ  বাইদ দব  িদি পা া  জেয 

একটটঅ্স্পষ্টঅ্েমুহিপ্রন্দক্রয়াবাাংলাদেদে ে ণার্থীদে পয িাপ্তস্বািযদসবাপাওয়া  অ্হিকা  অ্স্বীকা কদ দে। 

 

হেশু ে ণার্থী া হেিা  পয িাপ্ত সুদযাগ রর্থদক বন্দঞ্চি: 
“তারা সিসিেিয়ল বয আিরা যামেয়ত পামর তা হয়লা িরুমর স্তয়রর পািোি। তয়ি এখি আর িরুমর 

অ্িস্থা িে, এখায়িই আিরা আিায়ের িীিিযাপি করমছ এিং িাচ্চায়ের লালি-পালি করমছ। তারা 

িাচ্চায়ের িাংলা বশখায়ত মিয়ষ্ি কয়রয়ছি কারণ তারা আশঙ্কা করয়ছি বয [এটি] মশকড ছমডয়ে 

বেয়ি।“ 13 

বাাংলাদেদেবিিমাদে১৮বেদ  কমবয়সী৫০০,০০০র াহিঙ্গাহেশু দয়দেে, 

যা মদিয৩০০,০০০বয়দস হিেদর্থদক১৪বে বয়দস মদিয।দযসব 

ে ণার্থীহেশুদে হেহবদ  অ্ভযন্তদ বাবাইদ যর্থাযর্থপিাশুো সুদযাগ রেই, িা াসম্ভবিএকটট 

“িাহ দয়যাওয়াপ্রজন্ম”হিসাদব দিহ িদচ্ছ। 

হেহব গুহল দবেকদয়কজেপ্রাক্তেহেিকিিাো প্রকাে কদ  বদলহেদলে রয হময়ােমাদ দযপদ্ধহিগিতবষদময  

অ্হভজ্ঞিা  দয়দে, হেিা  সুদযাদগ  হবষদয় িা  প্রহিেলে বাাংলাদেদেও ঘটদে। “হেশুদে জেযবিুেপূণ িিাে” 

এবাং হবেযমােহেিা রকেগুহলঅ্প্রিুলএবাংদকবলদিলািুলা  সময়, অ্াংকে এবাংকাুহেল্পএবাংপ্রাক-

প্রার্থহমকহবেযালদয় প্রার্থহমকপাঠহেদয় র্থাদক। বাাংলাদেদে  বিিমােআইেঅ্েুসাদ , 

র াহিঙ্গাে ণার্থীদে হেহব গুহলদিবাআদেপাদে িােীয়সু্কলগুহলদিহেিাহেহষদ্ধকদ দেবাাংলাদেেস কা ।  

বাাংলাদেেীকিৃ িপিোহবকদ দেদযবযাপকভাদব হেিা বযবিাক া 

িদলযিিািািাহিসম্ভবহময়ােমাদ হেদ আসা পহ বদিিে ণার্থীদে  বাাংলাদেদেইদর্থদকদযদিউিরসাহিিক দব। 

হেশু ে ণার্থীদে হেিা অ্হিকা  রর্থদক বন্দঞ্চি ক া মােবাহিকাদ  একটটসুস্পষ্টলঙ্ঘে, এ েদল িা াসা া জীবে 

িদ  সম্ভাবয িহি  সিিুীে িদি পাদ । 

 

প্রিযাবিিেএবাংিাোন্তদ   িুমহক: 

২০১৮ সাদল  েদভম্ব  মাদস, বাাংলাদেদে  স কাহ কম িকিিা াহময়ােমাদ প্রিযাবিিদে জেযদবে কদয়কজে 

র াহিঙ্গা ে ণার্থীদকচাপহেদয়হেদলে, িা া বদলহেদলে রয, প্রিযাবিিদে জেযিাদে  োম িাহলকায় দয়দে। 

অ্দেকে ণার্থীহেদ যাওয়া  ভদয়প্রচণ্ড ভীি হেদলে। িা া বণ িো কদ হেদলে রয িা া হকভাদব অ্েয হেহবদ  লুহকদয় 

হেদলে যাদি িাদে  িুদঁজ পাওয়া ো যায়। ইউএেএইচহসআ যিেহেি িা ণকদ দযে ণার্থী াহেদ আসদি ান্দজেয়, 

িা পদ বাাংলাদেেস কা িা পহ কল্পোগুহলপ্রিযািা কদ । 

অ্যামদেহি গদবষক াঅ্দেকে ণার্থী সািািরকা হেদয়হেদলেযা াসটঠকপহ হিহি  হেিয়িায় 

হময়ােমাদ হেদ যাওয়া ইচ্ছাপ্রকােকদ হেদলে।িদববাস্তবিাি'লহময়ােমাদ চলমােসহিাংসিাওহে াপিািীেিা 

কা দণএইি দে  প্রিযাবিিেদবেকদয়কবে সম্ভব োওিদিপাদ ।14হকন্তু এই অ্ন্তব িিী 

সমদয়অ্বেযইে ণার্থীদে অ্হিকা দকসিাে রেিাদি িদব, সু িা ক দি িদব এবাং িাদে  পহ পূণ িভাদবময িাোপূণ ি 

জীবেযাপেক দিহেদি িদব।ভহবষযদি ে ণার্থীদে  প্রিযাবিিদে সম্ভাবো  মাদে 

এইেয়দযবাাংলাদেেস কা ে ণার্থীদে  বিিমােমােবাহিকাদ   োয়বদ্ধিাদর্থদকহব ির্থাকদিপাদ । 

অ্যামদেহিইন্টা েযােোলভাসােচদ িাোন্তহ িিওয়া হবষদয়ওউহেগ্ন ে ণার্থীদে সাদর্থকর্থাবদলহেল। 

বিিমােপ্রস্তাবসমূদি  দয়দে বদঙ্গাপসাগদ  একজেমােবিীেহেচুেীদপ ১০০,০০০ ে ণার্থীদক িাোন্তহ িক া। 

ে ণার্থী াঅ্যামদেহিইন্টা েযােোলদকবদলহেলদযিা াআেঙ্কাক দেদযএইিােপহ বিিেিাদে আ ওহবন্দচ্ছন্ন, 

েুব িলকদ  হেদব এবাংিাদে অ্হিকা িীে কদ  িুলদব। ে ণার্থী াউোস্তুসু িা দিদত্র হবহভন্ন পদর্থ অ্বলম্বদে  

অ্ভাবসম্পদকিউদেগপ্রকােকদ দে 

                                                                                                                                           
9একেল মহিলাদে  সাদর্থ সািাৎকা , কুিুপালাং হেহব , ১৮ রেবরুয়াহ  ২০১৯ 
10 এম এস এে এ  সাদর্থ সািাৎকা , ঢাকা, ২২ রেবরুয়াহ  ২০১৯।  
11 একজে পুুষ ে ণার্থী’  সাদর্থ সািাৎকা , জামিহল হেহব , ১৫ রেবরুয়াহ  ২০১৯ এবাং  একজে পুুষ ে ণার্থী’  সাদর্থ সািাৎকা , কুিুপালাং হেহব , ১৮ রেবরুয়াহ  

২০১৯।  
12  ািামা’  সাদর্থ সািাৎকা , রলো হেহব , ১৭ রেবরুয়াহ  ২০১৯।  
13 িাহবব এ  সাদর্থ সািাৎকা , জামিহল হেহব , ১৬ রেবরুয়াহ ২০১৯।  
14  ািাইে  াদজয র াহিঙ্গা পহ হিহি সম্পদকি আ ও িদর্থয  জেয  “োে হবিীেিাচঁা: হময়ােমাদ    ািাইে  াদজয বণ িবাে (সূচক: এএসএ ১৬/৭৪৮৪/২০১৭) পিুে। 



 

“আমি আিার ভমিষ্যৎ মিয়ে মিমিত”  

বাাংলাদেদে র াহিঙ্গা ে ণার্থীদে পহ হিহি সম্পহকিি প্রচা  আপদেট  

Amnesty International 7 

(রযমেপুেব িাসে)।অ্দেকে ণার্থীঅ্েযে ণার্থীদে দর্থদকপরৃ্থকোিওয়া এবাংসীমাদন্ত কাোকাহের্থাকা েৃঢ় 

ইচ্ছাপ্রকােকদ হেদলেযাদিমুক্ত এবাংহে াপদের্থাকাঅ্বিায়িা াদস্বচ্ছায় হেদ আসদিপাদ ে। 

আিিবামতক সাহাযয হ্রাস 
প্রর্থম অ্বিায়, ২০১৭ সাদল দেদষ হেদকএবাং২০১৮ সাদল শুু হেদকে ণার্থীসঙ্কট হে সদে  

জেযআন্তজিাহিকোিা সম্প্রোদয়  একটট অ্সািা ণ ভুহমকা হেল। এইসমদয়, 

বাাংলাদেদেবসবাস িে ণার্থী সাংিযা৯০০,০০০ এ ওদবহেোহিদয় রগদে। 

িদবএ প দর্থদকআন্তজিাহিকোিাসম্প্রোদয় সিায়িা  পহ মাণ 

উদিিদযাগযভাদবহ্রাসদপদয়দে।জাহিসাংদঘ মােবাহিকা হবষয়কসমন্বদয় অ্হেস - 

যা২০১৯সাদলদ াহিঙ্গাে ণার্থীসঙ্কটদমাকাদবলায় রযৌর্থপহ কল্পো  (রজআ হপ) রেিৃেহেদচ্ছ - জাহেদয়দেদয, 

২০১৯ সাদল জলুাইপয িন্তে ণার্থীদে জেয ি দচ  মাত্র৩৪%আন্তজিাহিকোিা সম্প্রোদয়  ো া অ্র্থ িাহয়ি 

হেল।15এইসঙ্কটদমাকাদবলায়অ্বযািিভাদব আন্তজিাহিকসমর্থ িেদ াহিঙ্গাে ণার্থীদে অ্হিকাদ   প্রহিসিাে 

প্রেে িে, অ্হিকা সু হিিএবাংপূ ণক া হবষয়টটহেন্দিিক া জেযগুুেপূণ ি। 

উপসংহার এিংসুপামরশসিূহ 
বাাংলাদেেস কা এবাংআন্তজিাহিকোিাসম্প্রোয়দকঅ্বেযইজুহ দসবাোে-উি  পহ হিহি  প বিী পেদিপ 

হেদয় ভাবদি িদব 

এবাংদ াহিঙ্গাে ণার্থীদে অ্হিকা সমূদি েীঘ িদময়ােীসু িাহেন্দিিক দিিদব।আন্তজিাহিকমােবাহিকা আইে 

রমািাদবকেীঘ িদময়ােীপহ কল্পোতিহ  এবাংদকৌেল হেি িা দণ  েৃঢ় প্রদয়াজেীয়িা দয়দে। 

পহ হিহিটটদকস্বল্পদময়ােীমােহবকসাংকটহিদসদব হবদবচো ক া রর্থদক বাাংলাদেেস কা দকসদ আসদি 

িদবএবাংস্বীকা ক দিিদবদযহময়ােমাদ  চলমােেীঘ িিায়ীসাংঘাদি েদল ঘুব েীঘ্রই উদিিদযাগযসাংিযক 

ে ণার্থী প্রিযাবিিে িওয়া সম্ভাবো িীণ।েীঘ িদময়ােীবযবিা মাদে এই রয , 

হেহবদ বসবাসকা ীে ণার্থীদে জীবেযাত্রা পয িাপ্তমােহেন্দিিক া জেযআদ া 

উন্নহিপ্রদয়াজে।যা মদিয দয়দে:আশ্রয়দকেগুহল  উন্নহি সািে ক া, িাদেয তবহচত্রযআো, 

হে াপেপােীয়জদল  বযবিাএবাংদেৌচাগাদ   সুবদিাবস্ত ক া। ভবে হেম িাণউপক ণবযবিা ,চলাদে া স্বািীেিা 

(স্বািযদসবাপাওয়া  জেয আবেযক) এবাংঅ্ীিক গুুেপূণ ি িদচ্ছে ণার্থীহেশুদে হেিা 

পাওয়াসম্পহকিিঅ্হিকা দকহেন্দিিক দিবাাংলাদেেস কা দকআইেীহেদষিাজ্ঞাসিদযদকাদোপ্রহিবিকিািুদলহে

রিিদব।দ াহিঙ্গাে ণার্থীদে হিহিিাপকিাএবাংদটকসইভহবষযিহেন্দিিক দিএগুহলদমৌহলক পেদিপ। 

এোিাও, বাাংলাদেেস কাদ  উহচিিাদে সিহিবযিীিএবাংেীপটট বসবাসদযাগয ো 

িওয়াপয িন্তে ণার্থীদে ভাসােচদ িাোন্ত ক াদর্থদকহব ির্থাকা।এবাংে ণার্থীদে  মায়ােমাদ হেদ যাওয়া  

অ্হিকা ও রযমে সিােক দিিদব, রিমহেে ণার্থী া যহে মদে কদ  রয িাদে  হে াপিাওময িাোয়িােী িদচ্ছ 

িািদল িাদে হেদ যাওয়া  জেযও রকাদোচাপসৃটষ্টক াউহচিেয়।প্রদিযকদ াহিঙ্গাে ণার্থী  

রযদকাদোসময়হময়ােমাদ হেদ আসা মােবাহিকা  দয়দে,িদববাাংলাদেেস কা িাদে সুহবিামদিা যহে িাদে  

রে ি পাঠাদি চায় িা িদি িদবদস্বচ্ছায়, হে াপদেএবাংময িাো সাদর্থ। রজা  কদ  রে ি পাঠাদো  হবুদদ্ধ রয 

আন্তজিাহিকেীহিমালা আদে িাদে  প্রিযাবিিদে  রিদত্র িা রযে লহঙ্ঘি ো িয়। আন্তজিাহিকেীহিমালা অ্েুযায়ী 

এমে রকাদোিাদেকাউদকদজা কদ দে ি পাঠাদো যাদব 

োদযিাদেিা াগুুি মােবাহিকা লঙ্ঘদে ঝঁুহকদিপিদব। 

আন্তজিাহিকোিাসম্প্রোদয় দযৌর্থপহ কল্পোয়বহণ িিঅ্গ্রাহিকা অ্েুসাদ দকবলিা আহর্থ িকওপ্রযুন্দক্তগিসিায়িাবৃ

ন্দদ্ধ  হেদক েজ  ো হেদয়, পাোপাহেবাাংলাদেেস কা দকহেিা, চলাদে া স্বািীেিা, 

স্বািযএবাংে ণার্থীদে জেযপয িাপ্তআবাসেতিহ ক দি অ্েযােয প্রদয়াজেীয়উপক দণ বযবিাদ   

অ্হিকাদ  উপ হবহিহেদষিপ্রিযািা ক া জেযচাপদেওয়াউহচি। 

                                                                                                                                           
15 ৩১ জলুাই ২০১৯ পয িন্ত আহর্থ িক সািাদযয  হিসাদব  আপদেট, এিাদে পাওয়া যাদব: www.humanitarianresponse.info/en/operations/bangladesh/document/jrp-

2019-funding-update-31-july-2019 
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হময়ােমা  রর্থদক কক্সবাজাদ   রটকোে এলাকায় বসহি িাপদে  জেয হময়ােমা  রর্থদক ২০১৭ সাদল  রসদেম্বদ  পাহলদয় আসা প্রর্থম র াহিঙ্গা 

ে ণার্থী পহ বা গুহল  মদিয একটট ©অ্যামদেহি ইন্টা েযােোল (েহব: এদম িাে) 
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২। উপসংহার ওসুপামরশ 

২০১৭ সাদল  রেষ হেদক শুু িওয়া র াহিঙ্গাে ণার্থীদে পহ হিহিসম্পদকিিাৎিহণক 

প্রহিন্দক্রয়াজাোদিবাাংলাদেেস কা , আন্তজিাহিক মােহবক সিায়ািা রগাষ্ঠী, এবাংজাহিসাংদঘ হবহভন্ন সাংিা’  

হবোল প্রয়াস অ্েস্বীকায ি। িদব, প্রায়েুইবে দপহ দয়দগদলওএিেওদবেকদয়কটটদিত্র দয়দে 

রযমে,পয িাপ্তআবাসে,পাহেওসযাহেদটেে, হে াপে ান্না সুহবিা, স্বািযদসবাএবাংহেিা সুদযাগ প্রভৃহিহবহভন্ন 

রিদত্রমােবাহিকাদ  সব িহেম্ন চাহিোওপূ ণিদচ্ছো।এ হেক হেদয়, বাাংলাদেেস কা এই 

সাংকটদকমােবাহিকা আইেওমােেদণ্ড সাদর্থেীঘ িদময়ােীপ্রহিন্দক্রয়া প্রদয়াজেহিসাদবদেিদি বযর্থ ি িদয়দে।স কা  

িা েীহিমালায়এমেসবপ্রহিবিকিা আদ াদপ প্রস্তাব কদ দেঅ্র্থবাবাস্তদবপ্রদয়াগ ক দেযাে ণার্থীদে  জেয 

একপ্রকা োেঁস্বরূপ, এবাং এসব প্রহিবিকিাসু িাওময িাো  সাদর্থে ণার্থীদে জীবেপুেগঠ িদেঅ্িম। 

র াহিঙ্গাে ণার্থীদে পহ হিহিএিেআদগ  মি আ িাৎিহণকজুহ সিায়িা মদিযসীমাবদ্ধদেই। যা  

েদলস্বল্পদময়ােীপ্রহিন্দক্রয়া  বাইদ  হগদয় পহ কল্পো  ক া ে কা । প্রিযাবিিদে হবষদয় অ্হিক েজ  রেয়া  

রিদত্র এটা মদে  ািদি িদব রয ে ণার্থীদে  হময়ােমাদ  হেদ  যাওয়া আশুদকাদোসম্ভাবোদেই। 

র াহিঙ্গাে ণার্থীদে জীবেযাত্রা মাদোন্নয়দেস্বল্প, মিযওেীঘ িদময়ােীবযবিাগ্রিণ ক াপ্রদয়াজে।স্বল্পদময়াদে, 

বাাংলাদেেস কা দকে ণার্থীদে উপ চাহপদয়দেওয়াবািাগুহলঅ্বেযইসহ দয়দেলদিিদবকা ণ এসব 

প্রহিবিকিািাদে মােবাহিকাদ  সম্পণূ িউপদভাগ ক াদকসীহমিবাহেহষদ্ধকদ দে।প্রার্থহমকভাদব এগুহল িল, 

প্রায়-িায়ীবািায়ীআশ্রদয় জেযবযবহৃিিদিপাদ  বাহি দিহ   এমে উপক ণবযবিাদ   উপ হবহিহেদষি; 

চলাদে া স্বািীেিা উপ হবহিহেদষি; এবাংদ াহিঙ্গাহেশুদে পিাশুো উপ সম্পূণ িহেদষিাজ্ঞা।এোিাও 

ে ণার্থীদে বদঙ্গাপসাগদ  একটটহেজিে েীপভাসােচদ িাোন্তহ িক া প্রস্তাহবিপহ কল্পোওবি ক া 

উহচিএবাংএ পহ বদিিহেহব গুহলদকহবদকেীক দণ হবকল্প পর্থগুহলহবদবচোক া 

ে কা যাে ণার্থীদে অ্হিকা দকসিাে, সু িাএবাংপহ পূ ণক দব। 

একটট প্রজন্ম যাদি িাহ দয়ো যায়, রসজেয পয িাপ্ত 

স্বািযদসবাওহেিা অ্হিকা সিদ াহিঙ্গাে ণার্থীদে জীবেযাত্রা উন্নহি জেযআন্তজিাহিকসম্প্রোয়দকবাাংলাদেেস

 কাদ  সাদর্থ হমদলহমদে কাজ ক দিিদব।প্রার্থহমকপয িাদয়জুহ প্রহিন্দক্রয়াকালীে সমদয় 

যাসিেীয়হেলিাদ াহিঙ্গাে ণার্থীদে ভহবষযদি সু িাএবাংময িাোদকেীঘ িদময়াদেহেন্দিিক দিউপযুক্তোওিদিপা

র । 

 

২.১। সুপামরশসিূহ 
িাংলায়েশ সরকায়রর প্রমত: 
শরণার্ী মশমিরগুমলর পমরয়িশ: 

• ে ণার্থীহেহব গুহলদিআশ্রয়দকেতিহ ক দিে ণার্থীএবাংমােহবকসািাদযয  কাদজ হেদয়ান্দজি বযন্দক্তদে  

ো া বযবহৃি বাহি দিহ   উপক ণগুহল  বযবিাদ   উপ  চাহপদয় রেয়া হবহিহেদষিিুদলদেলুে - 

আবাসদে েকোএবাং উপক ণ আবিাওয়া সিয ক া  জেযউপযুক্তিদিিদব, 

পয িাপ্তআবাসদে অ্হিকাদ  েূযেিমআন্তজিাহিকমােগুহলপূ ণক াসিপ্রহিটটবযন্দক্ত জেযস ব ািকৃি

আবাদস আকা এবাংদমৌসুমীআবিাওয়া পহ বিিদে হবুদদ্ধপ্রহিদ ািক া িমিা র্থাকদি িদব।  



 

“আমি আিার ভমিষ্যৎ মিয়ে মিমিত”  

বাাংলাদেদে র াহিঙ্গা ে ণার্থীদে পহ হিহি সম্পহকিি প্রচা  আপদেট  
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• িােয, পােীয় জল, সযাহেদটেে, হে াপে ান্না সুহবিা, স্বািযদসবাএবাংহেিাসিপহ দষবাগুহল 

হেন্দিিক দিআক্রান্তে ণার্থীদে সাদর্থআদলাচো ক া 

এবাংপ্রদয়াজদে হভহিদিকাউদকঅ্গ্রাহিকা দেওয়া  হবষয়টট হেহেিষ্ট কুে;   

• হেহব গুহল মদিয পােীয় জদল  রটকসই বযবিা এবাং 

সযাহেদটেেঅ্বকাঠাদমাদিহবহেদয়াদগ মদিাবযবিা মিয হেদয় পয িাপ্ত সাংিযায় কায িক ী লযাটিদে  

উপহিহি ও পােীয় জদল  পদয়ন্টগুদলা রযে, ো ী, বয়স্ক, প্রহিবিী সবা  কাদেসিদজই বযবিা দযাগয 

িয় িা হেন্দিি কুে;   

• েবজািকসিসকলে ণার্থী, যা াবিিমাদেিােযদ েদে  জেয েহর্থভুক্তদেইিা া রযে 

হেবহিিএবাংিােযসিায়িাদপদিসিমিয় িা হেন্দিি কুে। িােযদ েেবযবিা জেযদলাকজেদক 

হকভাদবহেবহিিক াযায়দসসম্পদকিপয িাপ্তপ্রচা এবাংির্থয হেদয় সিায়িা কুে।  

• রযসবহেহবদ হচহকিরসাদসবাপাওয়াযায়ো, রসিাদে হচহকিরসা জেযহেহবদ  বাইদ ভ্রমণক া জেয 

প্রদয়াজেীয়ির্থযগুহলসিদজইদযে পাওয়াযায় রসটট হেন্দিিকুেএবাংে ণার্থী া 

বুঝদিপাদ এমেএকটটেম িএবাংভাষা বযবিা  কুে। এইপ্রন্দক্রয়াটটসকলে ণার্থী জেযহবোমূদলযপাওয়া 

এবাংিা া রযে সিদজই রপদি পাদ  িা হেন্দিি কুে।  

• আন্তজিাহিকমােবাহিকা আইদে সাদর্থঅ্সামঞ্জসযপূণ িদযদকাদো 

ি দে দস্বচ্ছাচা ীবাতবষমযমূলকহেদষিাজ্ঞা যা ে ণার্থীদে চলাদে া স্বািীেিা অ্হিকা দক িব ি কদ  িা 

িুদল হেে। রযসব হেদষিাজ্ঞা যুন্দক্তসঙ্গি েয়, অ্প্রদয়াজেীয়, পুদ াপুহ  সমােুপাহিক েয় এবাংযা আইে 

অ্েুযায়ী েয় িাঅ্পসা ণক াউহচি। 

• জাহিসাংদঘ সাংিাগুহল এবাংমােহবক সািাযযসাংিাগুহল সিদযাহগিায়, 

আন্তজিাহিকবািযবািকিা সাদর্থসামঞ্জসযদ দি ে ণার্থীদে  জেয হবদেষ কদ আবাসে, হেিা, 

স্বািযদসবা, িােযওপােীয় জদল  সুহবিা  অ্হিকাদ  েযূেিমপ্রদয়াজেীয়স্ত গুহলহেন্দিিক দি কাজ 

কুে যাদি কদ  রেদে  প্রহিটট মােুদষ  জেয েযূেিম অ্হিকা  হেন্দিি ক া যায়।   

• ে ণার্থীদ াহিঙ্গাজেগদণ সাাংসৃ্কহিক ঐহিদিয সাদর্থসঙ্গহিপূণ িপয িাপ্তিাবা  সিদজই যাদি িা া রযাগাি 

ক দিসিমিে, যা িাদে  ো ীহ ক, মােহসক, বযন্দক্তগিএবাংসন্দিহলি ভাদব, 

পহ পূণ িিাএবাংভীহিমুক্তময িাোপূণ িজীবেহেন্দিিক দব,িাহেন্দিিকুে। 

• বাাংলাদেদে অ্ভযন্তদ যাপাওয়াযায়িা হভহিদিে ণার্থীএবাংিােীয় সম্প্রোদয় সাদর্থ প ামে ি কদ  

িােযতবহচত্রযএবাংিােযসু িাহেন্দিিক দিেীঘ িদময়ােীপহ কল্পোতিহ কুে,এবাংপ্রদয়াজেিদল পূণ ি 

িােযঅ্হিকাদ  সিাে, সু হিিএবাংহেন্দিিক া জেযআন্তজিাহিকসম্প্রোদয় সিায়িাহেে। 

বরামহঙ্গা শরণার্ী মশশু এিং যিুকয়ের িিয: 

• ে ণার্থীময িাোবাজািীয়িাহেহব িদেদষবাাংলাদেদে সকদল জেযপয িাপ্তিিহবলএবাং 

সাংিােহেন্দিিক া জেযআন্তজিাহিকসম্প্রোদয় সাদর্থকাজকুে। 

• অ্গ্রাহিকা  হভহিদি সকলদ াহিঙ্গাহেশুএবাংযুবদক জেযসিজলভয স্বীকৃি প্রার্থহমকওমািযহমক 

হবেযালয়িাপে ক দি আন্তজিাহিকসম্প্রোদয় সাদর্থকাজকুে। 

• রযসকলদ াহিঙ্গাহেশু২০১৯ সাদল  জােুয়াহ  মাদস আদগ িােীয়সু্কদলপিাশুোকদ হেলএবাং 

এিদোপিাদোোচাহলদয়দযদিআগ্রিী, িাদে  ইচ্ছাপূ ণ কুেএবাংমােসম্পন্নওউপযুক্তদকাস িগুদলাদি 

িা া রযে ভহিি িদি পাদ  িাহেন্দিিক া জেযঅ্হবলদম্বপেদিপগ্রিণকুে। 

• হেন্দিিকুেদযএসবহবেযালদয়হেিা গুণমােএবাংউপহিহিস্তদ  হেিয়িা 

রেওয়া জেযপয িাপ্তমূলযায়েএবাংপহ েে িেবযবিা দয়দে। 

• হেন্দিিকুেদযদ াহিঙ্গাে ণার্থীহেশুএবাংযুবকদে জেযদয েিুেহেিা  সুদযাগর্থাকদব িা রযে 

রমদয়এবাংদেদলদে জেযসমােভাদবউিুক্ত র্থাদক। হবেযালদয় রমদয়দে এবাংযুবিীদে উপহিহিউৎসাহিি 

ক া  জেয ক া জেযদযিাদেইপ্রদয়াজেদসিাদেই রযেবাাংলাদেেস কা হেহেিষ্ট রকাটা বযবিা চালু  

(affirmative action)পেদিপগ্রিণকদ ।   

• মােসম্পন্নওউপযুক্তহেিামূলকদপ্রাগ্রাম দিহ  ওবাস্তবায়ে ক দি র াহিঙ্গাহেিক, হপিা-মািা, 

অ্হভভাবক, যুবকএবাংহেশুদে সাদর্থপ ামে িকদ  কাজকুে। 
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বরামহঙ্গা শরণার্ীয়ের স্থািািমরত করার পমরকল্পিা সম্পয়কব: 

• ে ণার্থী া রযসববসহিবাহেহবদ  এিেবসবাসক দেদসিাে রর্থদকিাদে  

রজা পূব িকিাোন্ত বাউদচ্ছেদর্থদকহব ির্থাকুেএবাংআন্তজিাহিকমােবাহিকা মােেণ্ডদমদেচলুে। 

এ মদিয দয়দেেিুেপ্রহিটষ্ঠিহেহব বাবসহিগুহলদিআবাসিদল  পহ দবে, অ্বিাদে উপযুক্তিাএবাং 

পয িাপ্ত আবাসদে অ্হিকা , স্বািযদসবাএবাংহেিা পাওয়া  অ্হিকা হেন্দিিিওয়া  সু িা।  

• ে ণার্থীদে িাদে সিহিবযিীিভাসােচ েীদপিাোন্তহ িক াদর্থদকহব ির্থাকুে।এই ি দে  

সিহিতবিিওয়া জেযআদলাচো, প ামে িএবাংেীদপ আবাসিলসম্পহকিিিদর্থযসিজলভয 

িওয়া প্রদয়াজে দয়দে।  

• রবআইেীভাদববাহেহব িচাদ ে ণার্থীদে বযন্দক্তগিস্বািীেিাএবাংচলাদে ায় রকাে বািা রেয়া 

বাভাসােচ বাঅ্েযােযহেহেিষ্টঅ্ঞ্চদল মদিাদকাে অ্ঞ্চদলসীমাবদ্ধকদ   ািা  হবহিহেদষি 

অ্পসা ণকুে। 

• ে ণার্থীদে ভাসােচদ িাোন্তহ িক া প্রদয়াজেোিাইহেহব গুহলদি হভিকমাদো  হবষদয় হবকল্প 

হবদবচো কুে।হেহবদ  আদেপাদেঅ্িায়ীভাদববযন্দক্তমাহলকাো  জহমঅ্হিগ্রিদণ সম্ভাবোদিাজঁাসি 

আশ্রয় হেহবদ  আদেপাদেআ ওদবহেজহমপাওয়া  

জেযবাাংলাদেেস কা দকজাহিসাংঘএবাংঅ্েযােযসিায়িাসাংিা প ামে িক্রদমসমস্তসম্ভাবযহবকল্পঅ্েুস

িােক দিিদব।বযন্দক্তগিমাহলকাো  জহমঅ্হিগ্রিণক া  রিদত্র 

মােবাহিকা মােেণ্ডকদঠা ভাদবদমদেচলদিিদব, িাদে দক পয িাপ্তিহিপূ ণহেদি িদব এবাং িা 

অ্বেযই রযে রজা কদ উদচ্ছদে হেদকদমাি ো রেয়। 

বরামহঙ্গা শরণার্ীয়ের েী বয়িোেী সিািায়ির মিষ্য়ে: 

• ে ণার্থী সাংক্রান্ত ১৯৫১ সাদল  কেদভেেে এবাং ১৯৬৭ সাদল  রপ্রাদটাকলঅ্েুদমােে কুে এবাং 

বাাংলাদেদেদ াহিঙ্গাজেদগাষ্ঠীদক ে ণার্থীহিসাদবস্বীকৃহিপ্রোেকুে বাইউএেএইচহসআ এ  একটট  

ে ণার্থীপহ হচহি হেি িা দণ  পদ্ধহি  সুদযাগ হেদয় বাাংলাদেদেদ াহিঙ্গাজেদগাষ্ঠী সু িাপ্রসাহ িকুে। 

• অ্হি দ্রিুিা  সাদর্থ স্পষ্টএবাংপ্রাদয়াহগকপেদিপগুহলহচহিিকদ একটটঅ্ঙ্গীভূিক ণপ্রন্দক্রয়া  

েীহিতিহ  ক দি িদবযাে ণার্থীদে আবাসে, কম িসাংিাে, হেিাএবাংস্বািযদসবা স াসহ দপদি সািাযয 

ক দব এবাং অ্েযর্থায় বাাংলাদেেী সমাদজ িাদে সন্দক্রয় অ্ঙ্গীভূিক ণে াহন্বি কুে।  

• অ্ঙ্গীভূিক ণপ্রন্দক্রয়া, এবাংপহ দষবাগুহল উন্নয়ে যা েুই সম্প্রোদয়  –িােীয় জেদগাষ্ঠীও ে ণার্থী 

উভদয়  – কাদজ আদস িা হেদয় পহ কল্পোএবাংেীহিমালাতিহ   জেয িােীয় 

জেদগাষ্ঠী সাদর্থপ ামে িকুে।  

• রস্বচ্ছায়, হে াপেওময িাোপূণ িোিদলে ণার্থীদে  রে ি পাঠাদো  রযদকাদোি দে  প্রদচষ্টা 

রর্থদকহব ির্থাকুে। 

• রযসব বযন্দক্ত রকাে ি দে হেয িািদে হেকা িদি পাদ  বাঅ্েয কমঅ্েযায়-আচ দণ ঝঁুহকদি দয়দে, 

িাদে  হময়ােমাদ হেদ আসা জেযদকােওভাদবইদজা কদ চাপো রেওয়া  হবষয়টট হেন্দিি কুে।   

আিিবামতকোতা সংস্থাগুমলরকায়ছ: 

• রযৌর্থপ্রহিন্দক্রয়া পহ কল্পোয় (Joint Response Plan) 

বহণ িিঅ্গ্রাহিকা অ্েসুাদ বাাংলাদেদে দ াহিঙ্গাে ণার্থীজেদগাষ্ঠী প্রদয়াজদে প্রহিসািাদেওয়া জেযউ

রিিদযাগযভাদবআহর্থ িকওপ্রযুন্দক্তগিসিায়িাবৃন্দদ্ধ কুে।আহর্থ িক সািাযয িদি িদব ভহবষযদি  কর্থা 

মার্থায় র দিদটকসইএবাংবাাংলাদেদে ে ণার্থীদে  িাৎিহণক 

ওেীঘ িদময়ােীউভয়প্রদয়াজদে সমর্থ িদেসমদয়াপদযাগী।   

• বাাংলাদেেস কা দকআহর্থ িকসিায়িা হেিয়িাএবাংজাহিসাংদঘ  সাংিাগুহল এবাংমােহবকসািাযয 

সাংিাগুহলসিপ্রকল্প বাস্তবায়েকা ীঅ্াংেীো দে পয িাপ্তঅ্েুোদে  বযবিা কুে। 

দবষমযিীেিা েীহিগুহল কদঠা ভাদবঅ্েসু দণ হবিােঅ্েুযায়ী রযে 

সিায়িাকম িসূহচগুহলপয িদবিণওমূলযায়েক ািয়যাদকবলমােহবকমােেণ্ডেয়, প্রাসহঙ্গকআন্তজিাহিক 

মাোবাহিকা  আইে রমদে হেন্দিি ক া িয়।  

• সমস্তদ াহিঙ্গাহেশুওযুবদক জেযউনু্মক্তস কাহ ওস্বীকৃিপ্রার্থহমকওমািযহমকহবেযালয়প্রহিষ্ঠাক দি, 

এবাংহলঙ্গসমিা বজায় র দি হবেযালদয় েহর্থভুক্তক ে হেন্দিি কদ দি বাাংলাদেেস কা দকচাপহেে।  

• সকলদ াহিঙ্গাহেশুওযুবকদে জেয আেুষ্ঠাহেকহবেযালয়প্রহিষ্ঠায়বাাংলাদেেস কা , 

জাহিসাংদঘ সাংিাগুহল এবাংমােহবকসাংিাগুহলদকসিায়িা জেযঅ্র্থ িসিায়িাপ্রোে কুে। 
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• ে ণার্থীদে হেিা অ্হিকা , চলাদে া স্বািীেিা, 

স্বািযদসবাএবাংপয িাপ্তআবাসেতিহ  জেযপ্রদয়াজেীয়উপক ণগুহল উপ হবহিহেদষিপ্রিযািাদ  জেযবাাং

লাদেেস কা দকচাপহেে। 

• হবেযমােে ণার্থীহেহব গুহল  হঘন্দঞ্জ অ্বিাে রর্থদক হভি স াদো জেযপ্রদয়াজেীয় জহম হকভাদব বযবিা  

ক া যায় রস হবষদয় বাাংলাদেেস কা দকপ্রদয়াজেীয়সিায়িাপ্রোে কুে। 

 

 



 

 

CONTACT US JOIN THE CONVERSATION 

info@amnesty.org 

 

+44 (0)20 7413 5500 

www.facebook.com/AmnestyGlobal 

 

@Amnesty 

অ্যািয়িমিইন্টারিযাশিাল 

িািািামিকার প্রমতষ্ঠার লডাইয়ে 
একটি বিমিক আয়দালি।  

একিি িযজক্তওঅ্মিিায়রর 

মশকার হয়লতা আিায়ের সিার 

কায়ছ গুরুত্বপূণ ব। 
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 “আমিআিারভমিষ্যৎ মিয়ে 

মিমিত”  
বাাংলাদেদে র াহিঙ্গা ে ণার্থী 

এটট সম্পূণ ি অ্যােদভাদকহস আপদেদট  সাংহিপ্তসা । পূণ িাঙ্গ প্রহিদবেেটট 

পিদি(রকবল ইাংদ ন্দজদি) অ্েুগ্রিকদ  এই হলাংকটটদি হিক কুে: 

https://www.amnesty.org/en/documents/asa13/0901/2019/en/ 

হময়ােমা  রর্থদক প্রায় এক হমহলয়ে ে ণার্থী এিে বাাংলাদেদে  কক্সবাজা  রজলায় বাস 

ক দেে; সবদচদয় রবহে ে ণার্থী ২০১৭ সাদল  আগি প বিী সমদয় এদস রপৌৌঁদেদে। 

৬০০,০০০ বাহসিা হেদয় কুিুপালাং ে ণার্থী হেহব  এিে হবদে  বিৃিম হেহব । 

প্রার্থহমকভাদব মােহবক সািাযয হেল 

অ্সািা ণ।িদববাাংলাদেদেদ াহিঙ্গাে ণার্থীদে পহ হিহিএিেএকটট 

েীঘ িাহয়িসাংকদটপহ ণিিদয়দে।ে ণার্থী হেহবদ  হেিা বন্দঞ্চি হেশু া 

একটটিাহ দয়যাওয়াপ্রজন্মতিহ ক দে।উোস্তুদে চলাদে া স্বািীেিাবন্দঞ্চিক ািদচ্ছ, যা 

িাদে  পয িাপ্তস্বািযদসবা পাওয়া  িমিাদকপ্রভাহবিক দে। রটকহসই বাহি দিহ   

উপক ণ বযবিাদ  স কাদ   হবহিহেদষদি েদলে ণার্থী া আবিাওয়া অ্েুপদযাগী 

ঝঁুহকপূণ ি আশ্রয়দকেগুহলদিবসবাসক দে। 

ে ণার্থীদে  হময়ােমাদ  হেদ  যাওয়া হে াপে েয় রজদেও, িাদে  রসিাদে হেদ  

যাওয়া  জেয চাপ রেওয়া  রচষ্টায় অ্দেক ে ণার্থী বযহর্থি। এোিাবদঙ্গাপসাগদ  ভাসাে 

চ  েীদপ ে ণার্থীদে  িাোন্তহ ি ক া  পহ কল্পো, ে ণার্থীদে  হবন্দচ্ছন্ন ক া এবাং 

িাদে  অ্হিকা দক আ ও সাংকুহচিক া  ঝঁুহক  মদিয রেদলদে।  

আন্তজিাহিকমােবাহিকা  আইে এবাং মােেদণ্ড  সাদর্থ সামঞ্জসয র দিবাাংলাদেদে  

র াহিঙ্গা ে ণার্থীসমসযা  েীঘ িদময়ােী সমািাে প্রদয়াজে। পয িাপ্ত আবাসে, িােয, পােীয় 

জল এবাং সযাহেদটেে, পয িাপ্ত স্বািযদসবা এবাং হেিা লাদভ  সুদযাগ এবাং িাদে  

চলাদে া  স্বািীেিা  পহ পূণ িবাস্তবায়দে  জেয িাদে  অ্হিকা  প্রাহপ্ত হেন্দিি ক া 

প্রদয়াজে যাদি কদ  িা া িাদে  জীবে পুেগ িঠে ক দি পাদ । 

 

https://www.amnesty.org/en/documents/asa13/0901/2019/en/

