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রািহ া ক াে  এত ম  
জািহ র রহমান ও আব র রহমান, ক বাজার  

 
রািহ া ত াবাসন র স া  তািরখ ঘাষণার পর থেকই ক বাজােরর উিখয়া ও টকনােফর ক া েলােত এনিজওকম েদর আনােগানায় 

সে হ কাশ কেরিছেলন অেনেক। িবে ষকরা তখনই সতক কেরিছেলন য, এনিজওর কারেণ রািহ া ত াবাসন জ ল হে । ২২ আগে র 
আেগর 'িদন গণমা মকম েদর সংবাদ সং েহও বাধা িদেয়েছ িক  এনিজওকম । এ ঘটনায় িবধােভাগী গা ী রািহ া ত াবাসেনর িব ে  
কাজ করেছ বেল সমকােল সেরজিমন সংবাদ কাশ হয়।  
অবেশেষ সই আশ াই সিত  হয়। দিশ-িবেদিশ কেয়ক  এনিজও ত াবাসেনর িব ে  যৗথ িব িত িদেয় রািহ ােদর েরািচত কের। 

ত াবাসন র া ােল ওই িব িত িছল আ েন বাতাস দওয়ার মেতাই।  
রািহ ােদর কারেণ তী  চােপ থাকা ানীয়েদর সব অিভেযােগর তীর এখন ওই এনিজও েলার িদেক। ত াবাসন না হওয়ায়  তারা। 

তােদর দািব, ত াবাসন না হওয়ার জ  দায়ী এনিজও সং া েলা। রািহ ােদর িঁজ কের তারা বসা করেছ। তাই তােদর িনয় ণ করা না 
গেল ত াবাসন আরও ক ন হেব। রািহ া ত াবাসেনর িব ে  কারা তৎপর, কারা াকাড, িলফেলট সরবরাহ করেছ, কারা ইংেরিজেত 
পা ার িলেখ তােদর হােত পৗছঁাে  এসেবর িব ে  জারােলা তদ  কের তা উ াটন কের কাযকর ব া হেণর দািব জািনেয়েছন ানীয়রা।  

পররা ম ী ড. এ ক আ ল মােমন জািনেয়েছন, রািহ ােদর এেদেশ থাকার েরাচনা িদেল ব া নওয়া হেব। রািহ া িশিবের কমরত 
িক  দিশ-িবেদিশ এনিজওর তািলকা কের তােদর নজরদািরর আওতায় আনা হেব বেলও জািনেয়েছন িতিন। 

 জানায়, রািহ ারা ত াবাসেনর বশত িহেসেব যসব দািব জানাে , তা তােদর িনজ  ি  নয়। এসেবর নপে  রেয়েছ িক  এনিজও। 
রািহ ারা এেদেশ যত বিশ সময় থাকেব, তােদর ততই লাভ বেল মেন করা হে ।  দিশ-িবেদিশ অথায়েন শতািধক এনিজও রািহ ােদর 

িনেয় কাজ করেছ। অ িদেক রািহ ােদর নােম গেড় তালা সংগঠন েলা িবেদশ থেক সাহা -সহেযািগতা পেয় থােক। এ ধরেনর ৬০ রও 
বিশ এনিজও গত ধবার রািহ ােদর ত াবাসেনর িব ে  একেজাট হেয় তৎপরতা দিখেয়েছ। তেব ক া েলােত ত াবাসনিবেরাধী কােজ 

িক  িবেদিশ সং ার ই েনর পরও সরকাির কমকতােদর প থাকেত দখা গেছ। নাম কােশ অনি ক এক কমকতা বেলন, এনিজও েলার 
কােছ তারা অসহায়। বাংলােদেশর রািহ া সম া িনরসন বা ব াপনায় আ জািতক মানিবক সহায়তাকারী সংগঠন েলার জাট ই ার 
স র কা-অিডেনশন প (আইএসিসিজ) নােমর এক  শার প করা হেয়েছ। আ জািতক িবিভ  সং ার সে  বাংলােদেশর কমকতােদর 

নানা িবষেয় সংেযাগ র ার জ  একজন এনিজওকম েক আইএসিসিজর সম য়কারী করা হেয়েছ। অিভেযাগ রেয়েছ, ওই এনিজওকম  
রািহ া সং া  কােজ িনেয়ািজত সরকাির কমকতােদর ওপর রীিতমেতা 'খবরদাির' চািলেয় আসেছন। এসব কারেণ সরকাির কমকতারা 
ত াবাসেনর পে  তমন কােনা জারােলা িমকা রাখেত পারেছন না।  



ক বাজাের কমরত ায় অধশত ানীয় এনিজও এবং শীল সমােজর নটওয়াক 'ক বাজার িসএসও-এনিজও ফারাম' (িসিসএনএফ) এক 
গেবষণায় জািনেয়েছ, রািহ া ক াে  মাট ১২৩  দিশ-িবেদিশ এনিজও কাজ করেছ। এর মে  আ জািতক এনিজও রেয়েছ ২১  এবং 
ক বাজােরর ানীয় এনিজও রেয়েছ প চ । অ রা দেশর িবিভ  এলাকা থেক এেস কাজ করেছ। এসব এনিজও িবিভ ভােব অথ এেন 
রািহ ােদর জ  েয়র কথা বলেলও এসব অেথর এক  অংশ য় করা হে  কমকতােদর পছেন। কমকতােদর দািম গািড়, উ  বতেন 

চাকির ও ফাইভ ার হােটেল থাকা-খাওয়াসহ িবলাসী জীবনযাপেন এসব অথ য় করা হে । ক বাজার শহর, টকনাফ ও উিখয়ায় এখন 
পযটন মৗ ম না থাকেলও হােটেল জায়গা পাওয়া ক ন। দািম হােটল েলা এনিজও কমকতারা িনেয় িনেয়েছন। মােসর পর মাস তারা েরা 
হােটল বহার কেরন। 

জেয়  রসপ  ান (েজআরিপ) অ যায়ী, ২০১৭ সােল রািহ া সংকট মটােত ৪৩ কা  ডলার েয়াজন িছল। এর মে  ৩১ কা  ডলার 
জআরিপর মা েম পাওয়া যায়. যা িছল স বছর া  মাট তহিবেলর ায় ৩৬ শতাংশ। ২০১৮ সােল জআরিপ অ সাের বাংলােদেশ রািহ া 

শরণাথ েদর জ  ৯৫ কা  ডলােরর পিরক না হণ করা হেয়িছল। স বছর পাওয়া যায় ৬৫ কা  ডলার। অ িদেক এই পিরক নার বাইর 
থেক এেসেছ মাট ৭ কা  ডলার। চলিত বছর জআরিপর আওতায় ৯২ কা  ডলার চাওয়া হেয়েছ। অথাৎ িত পিরবােরর জ  এক বছের 

২১৫ ডলার (১৮ হাজার টাকার বিশ) য় করার পিরক না করা হেয়েছ। ইউএনএইচিসআেরর সবেশষ িতেবদেন বলা হেয়েছ, ২০১৯ সােল 
এেস রািহ া সংকট মাকােবলায় সাহাে র পিরমাণ ব সীিমত বা অপযা  হেয় পেড়েছ। বছেরর থম সাত মােস চািহদার মা  ৩৪ শতাংশ 
অথ পাওয়া গেছ। তেব বরা  কমেত থাকেলও এনিজও কমকতােদর িবলাসী জীবন কই চলেছ। ১ হাজার ৩০০ িবেদিশ (জািতসংেঘর ১ 
হাজার ও অ া  সং ার ৩০০) ও তােদর ৬০০ গািড়র পছেন খয়রািত অেথর উে খেযা  এক  অংশ য় হেয় যাে ।  
এনিজওেদর িবষেয় নানা অিভেযােগর পিরে ি েত গত বছেরর মােচ রািহ া ক াে  ৪১ র কায ম িনিষ  কেরিছল এনিজওিবষয়ক 

েরা। গােয় া সং ার িতেবদেনর িভি েত রা  ম ণালয় থেক এসব এনিজওর তৎপরতার ওপর আপি  িদেয় এনিজও েরােত িচ  
পাঠােনা হয়। এ অব ায় এসব এনিজও রািহ া ক াে  েয়র জ  ন ন কের কােনা তহিবেলর অ েমাদন পায়িন। তেব এসব এনিজও 
এখনও রািহ া ক াে  নানা তৎপরতা চালাে । বরা  না পেলও তারা অ  এনিজওর িক  কম িচ পিরচালনা করেছ। 
গত মােচ রা  ম ণালেয় আইন- লািবষয়ক মি সভা কিম র বঠেকও এনিজওেদর িমকা িনেয়  তালা হয়। গােয় া সং ার বরাত 
িদেয় স সময় কিম  বেলেছ, রািহ া শরণাথ েদর জ  িবেদিশ এনিজও েলার বরাে র চার ভােগর িতন ভাগই তােদর কম েদর জ  য় 
করা হে । ছয় মােসই এনিজও েলার কমকতােদর হােটল িবল বাবদ খরচ করা হেয়েছ ১৫০ কা  টাকা এবং তােদর জ  াট ভাড়ায় আট 
কা  টাকা য় হেয়েছ। স িত রািহ া ত াবাসন থ হওয়ার পর পররা  ম ণালয় স িকত সংসদীয় কিম  জািনেয়েছ, িক  এনিজওর 

তৎপরতা রািহ া ত াবাসেন বাধা হেয় দ িড়েয়েছ। ওই এনিজও েলােক িচি ত করার পািরশ কেরেছ তারা। 
এনিজও েলার বরাে র চার ভােগর িতন ভাগই বাংলােদেশ আসা তােদর কম েদর জ  য় করা হে  িক-না জানেত চাইেল এনিজওেদর 
সম য় সং া আইএসিসিজ কােনা ম  করেত রািজ হয়িন। তেব এনিজওেদর িব ে  এত অিভেযােগর পরও তােদর লাগাম টেন ধরার 
দািয়ে  িনেয়ািজত সং া েলা এখনও িনিবকার। অব  ক বাজাের শরণাথ  াণ ও ত াবাসন কিমশনার আ ল কালাম সমকালেক বেলন, 
' রািহ ােদর িনেয় কাজ করা এনিজও েলার িবতিকত িমকার কথা আমরা েনিছ। িক  িনিদ ভােব আমরা এখনও কােনা এনিজওর 
তািলকা পাইিন। িবষয়  খিতেয় দখিছ। কারও িব ে  অিভেযাগ মািণত হেল অব ই ব া নব।' ক বাজাের এনিজওেদর কায ম 
দখভােলর দািয়ে  থাকা অিতির  জলা শাসক (রাজ ) মাহা দ আশরা ল আফসার বলেলন, রািহ া ত াবাসন ও সািবকভােব 

এনিজও েলার িব ে  য অিভেযাগ এেসেছ, তা তারা ে র সে  তদ  করেছন। দায়ী এনিজও েলার িব ে  কেঠার ব া নওয়া হেব। 
িতিন  এনিজও েরার িনবি ত এনিজও েলার কাজ তদারিক কেরন। জািতসংঘ পিরচািলত এনিজও েলার তদারিকর দািয়  তার নয়। 
রািহ ােদর জ  আসা অেথর বড় অংশ কমকতােদর িবলািসতায় খরচ করার অিভেযাগ স েক িতিন বেলন, সং া েলার অথৈনিতক িহসাব-

িনকাশও তারা তদ  কেরন। অিভেযাগ আসার পর থেক কেঠারভােব মিনটর করা হে । এ ছাড়া র সহ ইসলািমক দেশর কেয়ক  এনিজও 
গাপেন রািহ া ক াে  তৎপরতা চালাে  বেল অিভেযাগ পাওয়া গেছ। িনিষ  এসব এনিজওর িব ে  উ তা ছড়ােনারও অিভেযাগ রেয়েছ। 
ানীয় িক  লােকর ারা পিরচািলত এসব এনিজওর তৎপরতা বে  শাসন মােঝ মােঝ অিভযােন নামেলও থেম নই কমকা । এিদেক, 

ক া  িঘের  এনিজও নয়, রািহ া নতাসহ ানীয় ভাবশালীরাও গেড় েলেছ বসািয়ক িসি েকট। বসা-বািণজ সহ নানা কমকাে র 
মা েম শি শালী হেয় উেঠেছ রািহ ােদর এক  অংশ। িক  রািহ ার আিথক শি  যমন বেড়েছ, তমিন জারদার হেয়েছ ানীয় 

ভাবশালী লাকজেনর সে  স । রািহ া ক াে  এখন বড় বড় বাজার দখা যায়। িময়ানমার থেক চারাই পেথ প  এেন এখােন িবি  
করা হয়। এ ছাড়া ানীয় এক  চ  রািহ ােদর বহার কের মাদক পাচারসহ নানা কমকা  পিরচালনা করেছ। রািহ া ত াবাসন সং াম 
কিম র অ তম নতা উিখয়ার র মাহা দ িসকদার বেলন, রািহ ােদর বাংলােদেশ আ য় িনেয় কািড় কািড় টাকা উপাজেনর পথ ব  
করেত হেব। ত াবাসন করেত হেল আেগ রািহ ােদর বাইের যাওয়া ব , িশিবের রািহ ােদর চাকিরর েযাগ এবং এনিজওর কায ম 
িনয় ণ করেত হেব। চ াম িব িব ালেয়র আ জািতক স ক িবভােগর সােবক চয়ার ান অ াপক মাহা দ কামাল উি ন সমকালেক 
বেলন, ত াবাসন সফল না হওয়ার অ তম কারণ রািহ া-অথনীিত। রািহ ােদর এেদেশ থাকার সে  অেনেকর অথৈনিতক াথ জিড়ত। 
িবেশষ কের িবিভ  এনিজওর তহিবল, কম েদর বতন িনভর কের রািহ ােদর থাকার ওপর। রািহ ারা চেল গেল তােদর এসব েযাগ-

িবধা ব  হেয় যােব। এ ছাড়া ানীয় অেনক িবধােভাগী রািহ ার সে  ইয়াবা বসাসহ িবিভ  অপকেম  হেয় রাতারািত বড়েলাক হেয় 
যাে । তারা কউ রািহ ােদর ত াবাসন চাইেছ না। িময়ানমাের ফরত না যাওয়ার জ  তারা রািহ ােদর েরািচত করেছ।  
 
 
 


