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আড়াi লাখ েরািহ ার পিরচয়প  েদয়া হেয়েছ 

 
বাংলােদেশ আ য় েনয়া কমপে  আড়াi লাখ েরািহ া শরণাথ েক িনবি ত করা হেয়েছ বেল শু বার জািনেয়েছ জািতসংঘ। ei 
িনব েনর মা েম তােদরেক থমবােরর মেতা েদয়া হেয়েছ পিরচয়প । eটা হেলা ভিব েত িময়ানমাের েফরত যাoয়ায় তােদর েয 
aিধকার, তার মাণ। বাত র্া  সং া eeফিপ’েক u ত কের e খবর িদেয়েছ aনলাiন eসিবeস িনuজ। জািতসংেঘর শরণাথ  
িবষয়ক eেজি  iueনeiচিসআর বলেছ, িনব ন ি য়া মানবপাচােরর িবরুে  ব া িনেত আiন েয়াগকারীেদর কােছ eকিট 
হািতয়ার িহেসেব বহৃত হেত পাের। েজেনভায় iueনeiচিসআেরর মুখপা  আে জ মািহিসচ সাংবািদকেদর বেলেছন, িময়ানমার 
েথেক আসা 21 লাখ েরািহ া শরণাথ র eক চতুথ র্াংেশর েবিশেক িনবি ত কেরেছ eবং পিরচয়প  িদেয়েছ বাংলােদশ কতৃর্প  o 
iueনeiচিসআর। 3128 সােলর আগে  েসনাবািহনীর ভয়াবহ িনয র্াতন শুরুর পর েথেক কমপে  8 লাখ 51 হাজার েরািহ া 
শরণাথ  পািলেয় বাংলােদেশ eেস আ য় িনেয়েছন। eর আেগ eসব িশিবের aব ান করিছেলন িতন লােখর মেতা মুসিলম েরািহ া 
শরণাথ । ফেল েমাট েরািহ া শরণাথ র সংখয্া দাঁড়ায় কমপে  21 লাখ। 
 
যারা িময়ানমার েথেক পািলেয় eেস eখােন আ য় িনেয়েছন তােদর aিভেযাগ গণধষ র্ণ করা হেয়েছ িময়ানমাের। ােমর পর ােম 
গণহতয্া চালােনা হেয়েছ। জব্ািলেয় েদয়া হেয়েছ বািড়ঘর। গত েসে মব্ের জািতসংেঘর ফয্া  ফাiি ং িমশন eকিট িরেপাট র্ কাশ 
কের। তােত বলা হয়, িময়ানমাের েরািহ ােদর িবরুে  গণহতয্া চালােনা হেয়েছ eর পে  েযৗি ক মাণ রেয়েছ। 
iueনeiচিসআর eখন ক বাজাের গাদাগািদ কের aব ান করা িশিবরগুেলােত ায় ৯ লাখ েরািহ া আেছন বেল মেন করেছ। 
বাংলােদশ কতৃর্প  o a া  াণ িবষয়ক সংগঠেনর দািবর েচেয় ei সংখয্া কম। আে জ মািহিসচ বেলন, েরািহ ােদর িনব ন 
ি য়া শুরু হেয়েছ 3129 সােলর জুেন। তারা যােত তােদর  েদশ িময়ানমাের িফের েযেত পােরন েসi aিধকােরর পে  ei িনব ন 

eকিট েসফগাড র্ িহেসেব কাজ করেব। েরািহ া তয্াবত র্ন িনেয় eকিট সমেঝাতা ারক সব্া র কেরেছ বাংলােদশ o িময়ানমার। 
িক  eখেনা িনরাপ া িনেয় uেদব্গ রেয়েছ। নাগিরকেতব্র iসুয্েত েরািহ ারা িফের েযেত aসব্ীকৃিত জািনেয়েছন। eমন aব ায় েযসব 
শরণাথ র বয়স 23 বছেরর uপের তােদরেক েদয়া হেয়েছ নতুন oi পিরচয়প । eেত গুরুতব্পূণ র্ ত  রেয়েছ। েযমন eেত রেয়েছ 
তােদর নাম, পািরবািরক স ক র্, আ েলর ছাপ o েচােখর আiিরেসর য্ান। আর শরণাথ েদর মূল েদশ িময়ানমার িহেসেব তােত 
িনবি ত হেয়েছ। আে জ মািহিসচ বেলন, ায় 71 হাজার পিরবােরর েমাট 3 লাখ 81 হাজার 459 জন শরণাথ র িনব ন স  
হেয়েছ। িদেন িনবি ত হেয়েছন ায় 5 হাজার মানুষ।  
 


