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রািহ ােদর জ  বাংলােদেশর য় বছের ৩০ হাজার কা  টাকা - সাহাে র 
পিরমাণ িনতা ই কম 

রাকন মাহ দ 

| ঢাকা , রাববার, বাংলােদেশ আ য় নয়া রািহ ােদর কারেণ অথনীিতেত চাপ বাড়েছ। িব ল এ জনেগা ীর পছেন িতমােস 
সরকােরর য় হে  ৩০ কা  ডলার বা আড়াই হাজার কা  টাকার বিশ। স িহসােব বাৎসিরক খরেচর পিরমাণ দ ড়ায় ৩০ 
হাজার কা  টাকার উপের। পররা  ম ণালেয়র িহসােব ইেতামে ই রািহ ােদর জ  ৭২ হাজার কা  টাকা য় হেয়েছ। নগদ 
এই অেথর বাইেরও িব ল সং ক রািহ ার আবাস ল তিরেত িনমাণ করা হেয়েছ ায় এক লাখ ৬৫ হাজার আ য় ক া । 
পাহাড় ও বন কেট তির করা হেয়েছ এসব আ য় ক া । ফেল উজাড় হেয়েছ ায় প চ হাজার একর সংরি ত বন িম। যা 
পিরেবেশর জ  াপক িতর কারণ। এছাড়া বন উজােড়র ফেল ায় ৩৯৭ কা  ১৮ লাখ ৩৭ হাজার ৩৯৩ টাকা সমপিরমাণ 
জীবৈবিচে র িত হেয়েছ বেলও মেন করেছ জািতসংঘ। এছাড়া রািহ ােদর ায়ী আবাসন গড়েত নায়াখালীর ভাসানচের 
আবাসন িনমাণ কে র আওতায় ১২০   ােম মাট এক হাজার ৪৪০  ারাক এবং ১২০  আ য়েক  িনমােণ মাট য় 
হেয়েছ ই হাজার ৩২৩ কা  টাকা। যার েরাটাই সরকােরর িনজ  তহিবল থেক জাগান দয়া। এর বাইের গত অথবছের 
বাংলােদশ সরকােরর বােজেট থকভােব রািহ ােদর জ  ৪শ’ কা  টাকা বরা  দয়া হেয়িছল। িতিদন য় হওয়া এসব অেথর 
ব সামা ই রািহ া াণ িহেসেব িবিভ  সং া থেক আসেছ। আবার যাও আসেছ তার উে খেযা  এক  অংশ য় হেয় যাে  

িবেদিশ সং া েলার ব াপনায়। সব িমিলেয় রািহ া ত াবাসন অিনি ত হওয়ায় দেশর অথনীিতেত চাপ বাড়েছ। দেশর 
পিরেবশ, বনায়ন ও মবাজােরও দখা িদেয়েছ িব প ভাব। 

২০১৭ সােলর ২৫ আগ  মায়নমােরর রাখাইন রােজ  সনাবািহনী, বডার গাড িলশ (িবিজিপ) ও ানীয় লাকজন িমেল সখানকার 
রািহ া জনেগা ীর উপর ববর িনযাতন  কের। হত া করা হয় ২৫ হাজােরর বিশ মা ষ। অি সংেযােগর পাশাপািশ ১৮ হাজার 

নারীেক ধষণ করা হয়। আ জািতক সং ার িহসােব ২০১৭ সােলর ২৫ আগে র পর থেক সাত লাখ ৪৫ হাজার রািহ া পািলেয় 
বাংলােদেশ এেসেছ। জািতসংঘ এ ঘটনােক জািতগত িনধন িহেসেব বণনা কের থােক। মায়ানমাের জািতগত িনধেনর িশকার হেয় 
বাংলােদেশ আ য় নয়া রািহ ােদর সং া বতমােন ১১ লােখর বিশ। ২০১৮ সােলর নেভ ের মায়ানমাের রািহ া ত াবাসন 

র কথা িছল। িক  রাখাইেন অ ল পিরেবশ তির না হওয়ায় স   করা যায়িন পের চলিত বছেরর ২২ আগ  ত াবাসেনর 
কথা জানায় মায়ানমার। িক  স ও তারা রােখিন। 

পররা ম ী এেক আব ল মােমন স িত এক সংবাদমা মেক জািনেয়েছন, বতমােন বাংলােদশ রািহ ােদর পছেন িত মােস 
৩০০ িমিলয়ন মািকন ডলার বহার করেছ। বছের এই টাকার পিরমাণ দ ড়ায় ৩ দশিমক ৬ িবিলয়ন ডলার। তেব এই টাকার িক  
অংশ আ জািতক সং া থেকও আেস বেল জািনেয়েছন িতিন। যিদ রািহ া ত াবাসন ও হয়, তেব তা শষ হেত ১২ বছর 
লাগেব। কননা ত াবাসন  হেল িতিদন ৩০০ রািহ ােক ফরত নয়ার কথা। অথাৎ  হওয়ার পরও ১২ বছর তােদর 
পছেন অথ য় করেত হেব সরকারেক। 

গত ১৫ জা য়াির কািশত জািতসংেঘর শরণাথ  িবষয়ক হাইকিমশন (ইউএনএইচিসআর)-এর পিরসং ান অ সাের, রািহ া াণ 
কম িচ বা বায়ন করার জ  গ ত ‘জেয়  রসপ  ান- জআরিপ-২০১৮’ এর আওতায় এ পয  ৬৫.৫ িমিলয়ন ডলার বা ৫ 
হাজার ৫০২ টাকা কা  পাওয়া গেছ। এই পিরক নার (েজআরিপ-২০১৮) বাইের পাওয়া গেছ আরও ৭২.১ িমিলয়ন ডলার অথ 
অথাৎ িত রািহ া পিরবােরর পছেন গেড় ২৯ হাজার ৫শ’ টাকা কের সাহা  পাওয়া গেছ। িক  ১৩শ’ িবেদিশ (জািতসংেঘর 
১০০০ জন ও অ  সং ার ৩শ’ জন) ও তােদর ৬শ’ গািড়র পছেন এই অেথর উে খেযা  এক  অংশ য় হেয় যাে । 

মানিবক কারেণ রািহ ােদর জায়গা দয়া হেলও এখন আর তােদর মা েম হওয়া পিরেবেশর িত মেন নয়া যাে  না বেল মেন 
কেরেছন িবিশ  কলািম  সয়দ আ ল মক দ। িতিন বেলন, ত পিরেবশ ব চােত সরকারেক উে াগ িনেত হেব। রািহ ােদর 



কারেণ  পিরেবশ নয়, সামািজক, অথৈনিতক, সাং িতক িতও হে । এই সম া সমাধােন এক  সমি ত উে াগ িনেত হেব 
বেলও মেন করেছন িতিন। স িত রাজধানীর রানা প েনর ি  ভবেন বাংলােদশ পিরেবশ আে ালন (বাপা) ও ি ন ভেয়স-এর 
যৗথ উে ােগ িব  পিরেবশ িদবস উপলে  ‘বাংলােদেশ রািহ া বসিত : ক বাজােরর পিরেবশ সংকট’ শীষক এক সংবাদ 

সে লেন িতিন এ কথা বেলন। 

ওই সংবাদ সে লেন উপ ািপত ল বে  বাপার ক বাজার শাখার সভাপিত ফজ ল কােদর চৗ রী বেলন, রািহ ােদর কারেণ 
ক বাজাের পিরেবশ িতেবশ সংকট এখন চরেম। ২০১৭ মােসর ২৮ আগ  থেক এই বছেরর ৩০ ম পয  রািহ া বসিতর জ  
ক বাজােরর ায় সােড় চার হাজার একর সংরি ত বন উজাড় হেয় গেছ। এর আিথক  ায় ৫০০ কা  টাকা। এভােব চলেত 
থাকেল পযটন নগরী ক বাজার বসবােসর অেযা  হেয় পড়েব। এজ  ত রািহ ােদর ত াবাসন জ ির। িতিন আরও বেলন, বন 
িবভােগর ত  অ যায়ী, রািহ ােদর বসিত গেড় লেত গত ১৯ অে াবর পয  বন িবভােগর উিখয়া, টকনাফ ও হায়াইক ং 
রে র এক হাজার ৬৪৫ একর সামািজ বনা েল গাছ কেট ফলা হেয়েছ। ংস করা এই বেনর আিথক  ায় ১৫১ কা  টাকা। 

এই িতন রে  বতমােন ৫ লাখ ২২ হাজার রািহ া বসবাস করেছ। িঁকর মে  আেছ ওই এলাকায় এক হাজার ১৫৬ জািতর 
উি দ ও াণী। এরমে  হািত ও ই জািতর িবড়াল সবেচেয় বিশ িঁকেত আেছ। রািহ ােদর কারেণ ওই এলাকার পািনর র 
িনেচ নেম যাে । েপয় পািন কেম যাে । লবণা তা বাড়েছ। আগামী প চ বছর এই পািনর র আরও িনেচ নামেব বেলও িতিন 
আশ া কাশ কেরন। 

বন িবভাগ ে  জানা গেছ, বাংলােদেশর ব াণী সংর ণ ও িনরাপ া আইন ২০১২ অ যায়ী সংরি ত বনা েলর ায় ই 
িকেলািমটােরর মে  কান কার অবকাঠােমা বা াপনা িনমােণর আইনগত অ মিত নই। িক  বাংলােদশ বন িবভােগর এ আইন 
উেপ া কের ক বাজােরর পালংেয় ৪০১ দশিমক ৪০ একর, জামতলী ও বাঘেঘানার ৫১৬ একর, বা খালীর ৮৩৯ একর, 
তাজিনমা খালার ৪৫১ একর, উিখয়ার বা খালী ঢালা ও ময়নারেঘানার ৩১০ একর, শিফউ াহ কাটা এলাকার ২০১ দশিমক ২০ 
একর, নয়াপাড়ার ২২৪ একর, টকনােফর হায়াইক ংেয়র ঁ িনয়ার ৮৮ দশিমক ৬০ একর, করনতলী ও চাকমার ল এলাকার 
৭৯ দশিমক ৮০ একর এবং লদােরর ৪৫ একর সংরি ত বন িম উজার গেড় তালা হেয়েছ রািহ ােদর আবাসন ক া । 
ক বাজার বন িবভাগ ে  জানা যায়, ানীয় িহেসব অ যায়ী এই িব ল পিরমাণ জিমর দাম ায় দড় হাজার কা  টাকা। যা 
বাংলােদশ সরকােরর িনজ  স ি । য  আর কান িদনই ফরত পাওয়া যােব না। 

 


