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আেরা আট ি  iueনeiচিসআেরর uেদব্েগর তািলকায় আেছ। বাংলােদেশর েমাট 8৯ হাজার ৯11 জনেক 
‘পপুেলশন aব কনসান র্’-eর (uেদব্েগর তািলকা) তািলকায় েরেখেছ iueনeiচিসআর। তেব তােদর কাuেকi 
বাংলােদশ ‘ে টেলস’ (রা হীন) কেরিন। শরণাথ  বা আ য় াথ েদর uৎস েদশগুেলার তািলকার শীেষ র্ েয 
েদশগুেলা আেছ েসখােন যু  বা যু াব া, রাজৈনিতক aি রতা বা aথ র্ৈনিতক দুরব া চলেছ। েসগুেলার সে  
বাংলােদেশর সাদৃ  না থাকেলo বাংলােদিশরা েকন িবেদেশ ‘শরণাথ ’ ময র্াদা বা আ য় চাে  েস িবষেয় সুিনিদ র্  
েকােনা u র েমেলিন। তেব ঢাকায় িবিভ  েদেশর সে  কূটনীিতকেদর সে  সা িতক সমেয় aনানু ািনক 
আলােপ জানা েগেছ, aেনক বাংলােদিশ ‘শরণাথ ’ বা ‘আ য়’ পাoয়ার শত র্ পূরণ কেরi িবেদেশ থাকেছ। আবার 
aেনেক েসসব শত র্ পূরণ করার িবষয়িট মাণ করেত না পারেল তােদর িফের আসেত হে । aেনেক রাজৈনিতক 
কারেণo িবেদেশ আ য় চাে । আবার aেনেক u ত িবেশব্ তুলনামূলক ভােলা জীবন যাপেনর আশায় েকােনা 
মেত oi েদশগুেলােত ঢুেক আ য় চাে  বা শরণাথ  ময র্াদা চাে । e বণতা েবশ আেগ েথেকi িছল। 

eিদেক িবেশব্ ‘শরণাথ ’/‘শরণাথ র মেতা পিরি িত’েত থাকা ি েদর আ য় েদoয়া েদশগুেলার তািলকায় 
(সংখয্ার িবচাের) আট নমব্ের আেছ বাংলােদশ। a িদেক িবেশব্ শরণাথ েদর চতুথ র্ শীষ র্ uৎস রা  িময়ানমার। 
িসিরয়া, আফগািন ান o দি ণ সুদান e ে ে  িময়ানমােরর েচেয় eিগেয় আেছ। সরকাির িহসােব e েদেশ 
আি ত িময়ানমােরর েরািহ ার সংখয্া 22 লােখরo েবিশ হেলo iueনeiচিসআেরর ত  aনুযায়ী তা ৯ েথেক 
21 লােখর মে । iueনeiচিসআেরর িতেবদেন বলা হেয়েছ, u য়নশীল েদশগুেলা eখেনা শরণাথ েদর িবশাল 
েবাঝা বহন করেছ। বাংলােদশ, চাদ, কে া, iিথoিপয়া, রুয়া া, দি ণ সুদান, তানজািনয়া, uগা া o iেয়েমেনর 
মেতা সব্ে া ত েদশগুেলা 78 লাখ শরণাথ েক আ য় িদেয়েছ। 

জািতসংেঘর শরণাথ িবষয়ক হাiকিমশনার (iueনeiচিসআর) িফিলে া য্াি  বেলন, ‘শরণাথ  পিরি িত যতi 
দীঘ র্ েময়ািদ েহাক না েকন সম ার সমাধান eবং েলাকজেনর িনেজেদর বািড় েফরার ে ে  বাধাগুেলা দূর করার 
oপর আমােদর েজার িদেত হেব।’ বাংলােদেশ iueনeiচিসআেরর িতিনিধ ি েভন করিলস িবশব্স দায়েক 
বাংলােদেশ শরণাথ  পিরি িতর (েরািহ া পিরি িত) িত আেরা সহমিম র্তা েদখােনার আহব্ান জািনেয়েছন। িতিন 
বেলন, আি ত েরািহ া eবং e সংকেট ভাব পেড়েছ eমন বাংলােদিশ স দােয়র জ  e বছেরর আেরা 
আেগর িদেক ৯3 েকািট মািক র্ন ডলার aথ র্ চাoয়া হেয়েছ। eর িবপরীেত গতকাল বুধবার পয র্  তয্ািশত aেথ র্র 
eক-চতুথ র্াংেশরo কম পাoয়া েগেছ। iueনeiচিসআর বেলেছ, িবেশব্ যু , িনপীড়ন eবং সংঘাত েথেক াণ 
বাঁচােত পািলেয় যাoয়া েলােকর সংখয্া ায় সাত েকািট আট লােখ দাঁিড়েয়েছ। গত ায় সাত দশেকর iিতহােস 
iueনeiচিসআেরর েদখা eিটi সেব র্া  সংখয্া। 

 


