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বাাংলাদেশি রাজনৈশিক আশ্রয়প্রার্থীর সাংখ্যা বাড়দেই 

মমাহাম্মে ওমর ফারুক | ১০ জুলাই ২০১৯, বুধবার  

 

মেদি মেদি বাাংলাদেশি রাজনৈশিক আশ্রয় প্রার্থীর সাংখ্যা বাড়দেগ  ি ঁচ ব বেদর   সাংখ্যা শিগুণ োশড়দয়দেগ শবদরাধী রাজৈীশিদি 

জশড়ি র্থাকার কারদণ মেপ্তার, শৈর্ যািৈ, মামলাসহ ৈাৈা কারণ মেশিদয় হাজার হাজার বাাংলাদেশি রাজনৈশিক আশ্রয় মবদয় আদবেৈ 

কদরদেৈগ 

 

জাশিসাংদের িরণার্থী শবষয়ক সাংস্থা ইউ ৈ ইবশসআদরর শহসাদব,  ি ঁচ ব বেদর শবশিন্ন মেদি রাজনৈশিক আশ্রদয়র আদবেৈ 

কদরদেৈ,  ক লাি ৬০ হাজার ৭৩৭ বাাংলাদেশিগ আদ র ঁচ ব বেদরর তুলৈায়   সাংখ্যা  শিগুদণরও মবশিগ অর্থ যাৎ,  ি ২০১৪ সাল 

মর্থদক শেদৈ  দড় ৮৮ জৈ কদর আদবেৈ করদেৈগ ইউ ৈ ইবশসআর সম্প্রশি  ক প্রশিদবেদৈ বদলদে,  ি বের বাাংলাদেদির ২৮ 

হাজার ৪৮৮ জৈ ৈা শরক শবশিন্ন মেদি রাজনৈশিক আশ্রদয়র সুদর্া  মবদয়দেৈগ  সব মেদে আদবেৈ মর্মৈ মবদড়দে, মিমশৈ 

প্রিযাখ্যাদৈর হারও মবদড়দে বহুগুণগ  

 

রাজনৈশিক আশ্রদয়র জন্য বাাংলাদেশিদের প্রর্থম ঁেন্দ ইউদরাঁগ  

 ি ঁচ ব বেদর সদব যাচ্চ ৩৪ হাজার ১১৭ বাাংলাদেশি আদবেৈ কদরৈ ফ্রাদেগ প্রায় সমাৈ সাংখ্যক আদবেৈ ঁদড় ইিাশলদিগ রাজনৈশিক 

আশ্রদয়র জন্য বাাংলাদেশিদের তৃিীয় ঁেদন্দর মেি েশেণ আশফ্রকাগ মর্িাদৈ  ি ঁচ ব বেদর আদবেৈ জমা ঁদড়দে ২৪ হাজাদরর 

মবশিগ  র বাইদর যুক্তরাজয, যুক্তরাদেও বাড়দে বাাংলাদেশি রাজনৈশিক আশ্রয়প্রার্থীর সাংখ্যাগ র্শেও আদবেদৈর বড়  কটি অাংি 

বাশিল হদেগ ২০১৮ সাদল ফ্রাদে রাজনৈশিক আশ্রদয়র আদবেৈ জমা ঁদড়দে ৭ হাজার ৯৬৩, ইিাশলদি ৪ হাজার ১৬২, শেদস ২ 

হাজার ৪৯৮, েশেণ আশফ্রকায় ২ হাজার  ৪৫৪, যুক্তরাদজয ২ হাজার ৪৪৯টি, যুক্তরাদে ১ হাজার ৮৯৬টিগ   োড়াও জাঁাৈ, 

কাৈাডাদিও আদবেৈ জমা ঁদড়দেগ 

 

 শেদক, সবশমশলদয় শবশিন্ন মেদি বাৎসশরক আদবেৈ জমা ঁদড়দে ২০০৯ সাদল ১২ হাজার ৫২৩টি, ২০১০ সাদল ১২ হাজার ৪৮৬টি, 

২০১১ সাদল ১৪ হাজার ৯১৯টি, ২০১২ সাদল ১৬ হাজার ৩৭১টি, ২০১৩ সাদল ২২ হাজার ৪৪১টি, ২০১৪ সাদল ২৭ হাজার ১১৬টি, 

২০১৫ সাদল ২৭ হাজার ১১৬টি, ২০১৬ সাদল ২৮ হাজার ৩৯৫টি, ২০১৭ সাদল ৩৩ হাজার ৯০৯, ২০১৮ সাদল ২৮ হাজার ৪৮৮টিগ র্া 

শহসাব করদল  ি ১০ বেদর বাাংলাদেি রাজনৈশিক আশ্রয়প্রার্থীর সাংখ্যা োড়ায় ২ লাি ২৩ হাজার ৭৬৪ জৈগ  ি ঁচ ব বেদর 

ইিাশলদি বাাংলাদেশিদের মদে রাজনৈশিক আশ্রয় মবদয়দে ৩৩ হাজার ৫৫১ জৈ, ফ্রাদে ৩৪ হাজার ১১৭ জৈ, েশেণ আশফ্রকায় ৩৩ 

হাজর ৫৫৪ জৈ, যুক্তরাদে ৭ হাজার ৫৯৬ জৈগ শুধুমাে ২০১৮ সাদল ফ্রাদে আদবেৈ কদরদেৈ ৭ হাজার ৯৬৩ জৈ, ইিাশলদি ৪ 



হাজার ১৬২জৈ, শেদস ২৪ হাজার ৫৪ জৈ, যুক্তরাদজয ২ হাজার ৪৪৯ জৈ ও যুক্তরাদে ১ হাজার ৮৯৬ জৈগ  

 

জাৈা র্ায়, রাজনৈশিক আশ্রয়প্রার্থীরা আদবেৈ করার আদ  ধবধ ও অনবধ ঁথায়ায় ওইসব মেদি শ দয় হাশজর হদেৈগ মেিগুদলাদি 

মর্দহতু শৈব যাশবি  ণিাশিক সরকার রদয়দে মসদহতু আোলদি শৈষ্পশি বা শসদ্ধান্ত হওয়ার আদ  মকাদৈা বাাংলাদেশিদকই সরাসশর 

বশহষ্কার করা হদে ৈাগ আবার মকাদৈা মকাদৈা মেদি শবষয়টি শৈষ্পশি হওয়ার আ  ঁর্ যন্ত আদবেৈকারীদের িািা মেয়া হয়গ  

ৈাম প্রকাদি অশৈচ্ছুক ফ্রাদে বসবাসরি রাজনৈশিক আশ্রয় ঁাওয়া  কজৈ বাাংলাদেশিগ বদলৈ, ২০১২ সাদল আশম  কটি রাজনৈশিক 

হিযা মামলার সােী শেলামগ  র ঁর মর্থদক প্রশিঁে আমাদক ৈাৈািাদব হুমশক-ধমশক শেদয় আসশেলগ হিযা করার হুমশক শেদয় 

আসশেলগ ফদল মেদি র্থাকা আমার জন্য খুব কষ্টকর শেলগ িাই আশম  িাদৈ  দস রাজনৈশিক আশ্রয় মবদয়শেলামগ ঁদর ঁশরবাদরর 

সবাইদক শৈদয়  দসশেগ র্শেও  িদৈা আমার আদবেৈ গৃহীি হয়শৈগ জাম যাশৈদি রাজনৈশিক আদবেৈ কদরদেৈ  মৈ  কজৈ বদলৈ, 

মেদি র্থাকার মদিা অবস্থা মৈইগ মামলা-হামলা বলদেগ  ই অবস্থায় মেি িযা  করা োড়া আমার সামদৈ শবকল্প শেল ৈাগ 

শরশফউশজ অযান্ড মাইদেটশর মুিদমন্টস শরসাব য ইউশৈট (রামরুর) প্রশিষ্ঠািা মবয়ারঁারসৈ ও ঢাকা শবশ্বশবদ্যালদয়র রােশবজ্ঞাৈ 

শবিাদ র অোঁক ড. িাসশৈম শসশিকী মাৈবজশমৈদক বদলৈ, সারা শবদশ্ব অশিবাসৈ প্রশিয়ার মকাটাগুদলা বন্ধ কদর শেদয়দে ফদল 

রাজনৈশিক আশ্রয়প্রার্থীর সাংখ্যাটা বাড়দেগ িাোড়া মেদিও মিা রাজনৈশিকিাদব ভুক্তদিা ী আদে, িা মিা শমদে ৈয়গ আদরকটি 

শবষয়, মেদি শিশেি িরুণদের তুলৈায় বাকশর মৈই, সকল জায় ায় দুৈীশির  কটা মহাআিড়াগ  সব কারদণও রাজনৈশিক 

আশ্রয়প্রার্থীর সাংখ্যা বাড়দেগ ইউ ৈ ইবশসআর মর্ প্রশিদবেৈটি প্রকাি কদরদে   শৈদয় আমার মকাদৈা সদন্দহ মৈইগ  িৈ সরকারদক 

িাবদি হদব,   সাংখ্যাটা কমাদৈা র্ায় শকিাদবগ মসদেদে সরকাদরর ভূশমকা অবশ্যই প্রদয়াজৈগ  

 

  প্রসদে, ঁররােমিী ড.   মক আবদুল মমাদমৈ মাৈবজশমৈদক বদলৈ, রাজনৈশিক আশ্রয় বাওয়ার ফদল মেদির বাইদর আমাদের 

িাবমূশিয ৈষ্ট হদেগ শিশৈ বদলৈ, প্রর্থমিঃ িে সিয শকৈা আমার র্দর্থষ্ট সদন্দহ হয়গ িেগুদলাদক র্াবাইবাোই করা প্রদয়াজৈগ 

আদরকটি শবষয় মানুষ র্িৈ মেদির বাইদর র্ায় িারা িিৈ মেদিৈ রাজনৈশিক আশ্রয় বাইদল সহদজ র্থাকদি ঁাদর মসই জন্য আসদল 

 ই সুদর্া টা েহণ কদরৈগ আমাদের মেদির বহু মলাক শবদেদি র্থাকদি বায়গ শবদেিটাদক মদৈ কদর খুব িাদলা, স্ব যসুিগ র্শেও 

শবদেি শ দয় অদৈদক বড় কষ্টও কদরগ শবদিষ কদর আমাদের বাঙাশলরা  মৈটা কদরগ ফদল মেদির বাইদর আমাদের িাবমূশিয খুব 

ৈষ্ট হদেগ  

 


