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াফ িরেপাটার, চ াম অিফস ॥ সফররত জািতসংেঘর িময়ানমার িবষয়ক িবেশষ দূত ইয়াং িহ িল বহৃ িতবার
নায়াখালীর  হািতয়ার  ভাসানচর  ীপ  পিরদশন কেরেছন।  সমু বে  জেগ ওঠা  এ  ীেপ  সরকারী  িনেদশনায়

িময়ানমার থেক পািলেয় এেস ক বাজােরর উিখয়া- টকনােফ আ য় নয়া রািহ ােদর সামিয়ক বাস ান ক
পিরদশন কেরন। এ সময় তার সে  িছেলন জািতসংেঘর আরও িতন িতিনিধ। এছাড়া িছেলন পররা  ম ণালয় ও
িডজা ার  ম ােনজেমে টর  উধতন  কমকতাবৃ ।  বলা  এগােরাটায়  হিলক ারেযােগ  ইয়াং  িহ  িল  ভাসানচের
পৗছঁােল তােক অভ থনা জানান কে র ধান ও নৗবািহনীর কেমাডর আব াহ আল মামুন। ইয়াং িহ িলেক
রািহ ােদর জ  িনিমত  হাউস ও  সাইে ান  শ ারসমহূ  দখােনা  হয়।  এছাড়া  রািহ ারা  সখােন  সামিয়ক

অব ানকােল য সম  হাউস ও হাউেসর ক , বাজার এবং অ া  িবধািদ স েক ইয়াং িহ িলেক অবিহত করা
হয়।

রািহ ােদর জ  আবাসন িবধার ব ব াপনা থেক জািতসংঘ িতিনিধ দল সে াষ কাশ কেরন। এখােন উে খ
করা যেত পাের ভাসানচের ইেতামেধ  িট হিলপ াড িনমাণ করা হেয়েছ, যা দেশর সববৃহৎ বেল আখ ািয়ত করা
হে । পরু আড়াইটায় ভাসানচর ত াগ করার আেগ ইয়াং িহ িল উপি ত ক  পিরচালক ও নৗবািহনীর অ
কমকতােদর  তার ব াপক  স ি র  কথা  জািনেয়  রািহ ােদর  িত  বাংলােদশ  সরকােরর  মানিবক  দৃি েকােণর

শংসাও কেরন।

উে খ , ায় ২৩শ’ কািট টাকা ব েয় ভাসানচের সামিয়কভােব ধু রািহ ােদর জ  এ িুসভ বসবােসর জান
িত া করা হেয়েছ। ১০ হাজার একর আয়তেনর এ চরিটেত আপাতত ১ লােখরও বিশ মা েষর বসবােসর লে

১২০িট ােম ১ হাজার ৪৪০ ব ারাক হাউস ও ১২০িট আ য় ক  িনমােণর কাজ ায় স ে র পেথ। উে খ ,
গত শিনবার জািতসংেঘর িময়ানমার িবষয়ক এ দূত গত শিনবার বাংলােদেশ আেসন। এরপর গত কেয়ক িদন িতিন
ক াবাজােরর িবিভ  শরণাথী িশিবর পিরদশন কেরন এবং আি ত রািহ ােদর সে  নানা িবষেয় কথা বেলন।

স ত,  ইয়াং  িহ  িল  জািতসংেঘর  িময়ানমার  িবষয়ক  িবেশষ  দূত  হেলও  প পােতর  অিভেযাগ  এেন  তােক
িময়ানমাের েবেশর অ মিত দয়িন স দেশর সরকার। জািতসংেঘর মানবািধকার কাউি লর ২০১৪ সােলর জুন
মােস দি ণ কািরয়ার নাগিরক ইয়াং িহ িলেক িময়ানমােরর মানবািধকার পিরি িত িবষয়ক িবেশষ দূেতর পেদ
িনেয়াগ দয়।
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