
রািহ ারা িবরাট বাঝা ॥ সরকােরর িনজ  তহিবল থেক ব য়
আড়াই হাজার কািট টাকা
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অথনীিতেত িব প ভাব
খরচ বাড়েছ, কমেছ িবেদশী সহায়তা
এনিজওেদর ব য় দািঁড়েয়েছ ২ হাজার ৭৪৮ কািট টাকা
রািহ া এলাকায় কাজ করেত চায় অেনক এনিজও

রিহম শখ ॥ উেদ াগ আেছ; িক  দফায় দফায় িত িনেয়ও রািহ া ত াবাসেন সরকােরর কাি ত সাফল
আেসিন।  বতমােন  বাংলােদেশ  আসা  রািহ ােদর  সংখ া  ১১  লােখরও  বিশ।  এই  িবপলুসংখ ক  রািহ ার
জীবনযা ার চািহদা মটােত  িবশাল  অে র অথ খরচ  করেত হে  বাংলােদশেক। এর ফেল  দেশর সামি ক
অথনীিতেত  িব প  ভাব  পড়েত   কেরেছ।  িনয় ক  সং া  এনিজও  বু েরার  তথ  বলেছ,  ায়  ইবছের
এনিজওেদর ব য় দাঁিড়েয়েছ ২ হাজার ৭৪৮ কািট টাকা। ১৮৯িট বসরকারী উ য়ন সং া (এনিজও) ১ হাজার ২১িট

কে র মাধ েম ব য় করেছ এ অথ। যতই িদন যাে  ততই বাড়েছ ভরণেপাষণ ব য়। গত স ােহ পররা ম ী ড র
এেক আব ল মােমন িনজ দফতের সাংবািদকেদর জািনেয়েছন, রািহ ােদর জ  একিদেক বেদিশক সাহায
কমেছ,  অ িদেক  বাংলােদশ  সরকার  ইেতামেধ  িনেজেদর  তহিবল  থেক  ায়  আড়াই  হাজার  কািট  টাকা
শরণাথীেদর জ  খরচ কেরেছ। এিদেক রািহ া এলাকায় কাজ করেত চায় অেনক এনিজও। তাই যতই িদন যাে
ততই বাড়েছ এনিজওর সংখ া এবং ব েয়র পিরমাণ।

সূ  জািনেয়েছ,  রািহ ােদর  পছেন  িতবছর  য  খরচ  হে  তা  জািতসংেঘর  শরণাথীিবষয়ক  সং া
ইউএনএইচিসআর, িব  খাদ  সং া-ডি উএিপএসহ িবিভ  বেদিশক সাহায  সং া থেক অ দান পাওয়া যাে ।
িক  এর বাইেরও রািহ ােদর পছেন িবপলু  পিরমাণ  খরচ হে । এ ব য় মটােত হে  বােজট থেক। এিট
অনাকাি ত ব য়। িবেশষ কের যাগােযাগ, িব ত, ািনেটশন, িনরাপ াজিনত ব য় সরকােরর তরফ থেক
করেত হে । থমিদেক রািহ ােদর জ  সাহােয র আ াস পাওয়া গেলও ই বছের িবেদশী সাহােয র পিরমাণ
কেমেছ। রািহ া  খােতর িবপলু  পিরমাণ  েয়াজনীয় অথ  জাগােড়   থেকই িব ব াংক,  এিডিবসহ উ য়ন
সহেযাগী সং া ও দশ েলার সহায়তা আরও বাড়ােনার কথা জািনেয় আসেছ সরকার। এ িবষেয় জানেত চাইেল
অথনীিতিবদ ও িব ব াংক ঢাকা অিফেসর িলড ইেকানিম  ড. জািহদ হােসন জনক েক বেলন, রািহ ােদর ব য়
মটােত িতবছর ায় ১ িবিলয়ন ডলােরর মেতা খরচ হয়। পেুরাপিুর অথ বেদিশক সহায়তা থেক পাওয়া যায় না।

ফেল সরকােরর বােজট থেক খরচ করেত হয়। এেত বােজেটর ওপর চাপ পড়েব এটাই াভািবক। সখান থেক
উ রেণ ইউএনএইচিসআেরর নতৃে  একিট ফা ড করা যেত পাের। যখােন িতবছর িবিভ  দশ ১ িবিলয়ন
ডলার সহায়তা করেব। ত সমেয় রািহ ােদর ফরত পাঠােনার উেদ াগ নয়াও েয়াজন। এছাড়া অ  দশ
সহা ভূিতশীল হেয় তােদর দেশ রািহ ােদর একিট অংশ িনেত পাের।

এ াকশন এইেডর কাি  িডের র ফারাহ কিবর জনক েক বেলন, আ জািতক স দােয়র কােছ রািহ া স েটর
 সভােব থাকেছ না। জািতসংেঘর সং া েলা িবিভ  দেশর কাছ থেক অথ সাহায  পায়। এসব দেশর কােছ
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রািহ া স েটর  কমেল অথ সহায়তাও কেম যেত পাের।

সরকােরর িবিভ  দফতর, ক বাজার জলা শাসন ও জািতসংেঘর িবিভ  সূে র তথ  বলেছ, ২০১৭ সােলর ২৫
আগ  থেক এ পয  বাংলােদেশ আ য় নয়া রািহ ার সংখ া ৭ লাখ ৪৫ হাজার। এর আেগ একই কারেণ
১৯৭৮-৭৯, ১৯৯১-৯২ ও ১৯৯৬ সােলও িময়ানমার থেক রািহ ারা বাংলােদেশ আ য় িনেয়েছ। আ য় নয়ার পর
রািহ ােদর জ  তির করা আ য় ক াে  নতনু কের জ  িনেয়েছ আরও ৬০ থেক ৬৫ হাজার রািহ া িশ । সব

িমিলেয় বতমােন বাংলােদেশ আ য় নয়া রািহ ার সংখ া দাঁিড়েয়েছ ১১ লাখ ১৮ হাজােরর িকছু বিশ। এিদেক
২০১৮ সােলর জনু মােস জািতসংেঘর তির করা এক িতেবদেন বলা হেয়েছ, িবপলুসংখ ক রািহ ার পছেন
সরকােরর বছের ব য় হেত পাের কমপে  ৬০ কািট  ডলার। ই  বছের এর পিরমাণ ১২০ কািট  ডলার। যা
বাংলােদেশর অথনীিতর চাকা সচল রাখার ে  বড় িতব কতা। গত বহৃ িতবার পররা ম ী ড. এ ক আ লু
মােমন তার দফতের সাংবািদকেদর জানান,  রািহ ােদর জ  একিদেক বেদিশক সাহায  কমেছ, অ িদেক

বাংলােদশ সরকার ইেতামেধ  িনেজেদর তহিবল থেক ায় আড়াই হাজার কািট টাকা শরণাথীেদর জ  খরচ
কেরেছ। বাংলােদেশ রািহ া শরণাথীেদর ভিব ত অ কার বেল উে খ কের িতিন বেলন, থমিদেক আ জািতক
স দায় যভােব সাহায  িনেয় এিগেয় এেসিছল, সিটর মা া কেম যাে । আগামীেত আরও কমেব। এখন তারা খুব

েখ আেছ িক  তােদর খ খুব বিশিদন থাকেব না

জানা  গেছ,  ২০১৮-১৯  অথবছের  জাতীয়  বােজেট  রািহ ােদর  জ  ৪০০  কািট  টাকা  বরা  দয়া  হয়।
২০১৯-২০২০ অথবছেরর বােজট ব তৃায় অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল বেলেছন, রািহ া শরণাথীেদর মানিবক
দৃি ভি  থেক বাংলােদেশ আ য় দয়া হয়। ১১ ল ািধক রািহ া জনেগা ীর জ  বাংলােদশ খাদ , আবাসন, া
ও অ া  জ রী সবাসহ আ ষি ক ভৗত সবা িবধা দান করেছ। রািহ ােদর জ  ায়ী আবাসন গড়েত
নায়াখালীর ভাসানচের আবাসন িনমাণ কে র আওতায় ১২০িট ােম এক হাজার ৪৪০িট ব ারাক ও ১২০িট

আ য়েক  িনমােণ মাট ব য় হেয়েছ ২ হাজার ৩২৩ কািট টাকা। যার পুেরাটাই সরকােরর িনজ  তহিবল থেক
যাগান দয়া হেয়েছ বেল জািনেয়েছ অথ ম ণালেয়র সূ ।

এনিজওিবষয়ক বু েরার তথ  অ যায়ী, ২০১৭ সােলর সে র থেক ২০১৯ সােলর আগ  পয  রািহ ােদর
ভরণেপাষেণ ব য় হেয়েছ ২ হাজার ৭৪৮ কািট ৯১ লাখ টাকা। এ সময় ১৩৪িট দশী এনিজও ৬৯৬িট কে র
মাধ েম ব য় কেরেছ ১ হাজার ৩১৫ কািট ৬৬ লাখ টাকা। আর আ জািতক ৫৫িট এনিজও ৩২৫িট কে  ব য়
কেরেছ ১ হাজার ৪৩৩ কািট ২৫ লাখ টাকা। চলিত মােসর ২৫ তািরখ পয  ১৯িট এনিজও ২৭িট কে  ব য়
কেরেছ ৬৩ কািট ৭০ লাখ টাকা। এ মােস দশীয় ১৪িট এনিজও ২২িট কে  ব য় কেরেছ ৫৮ কািট ৩৫ লাখ
টাকা এবং পাঁচিট আ জািতক এনিজও পাঁচিট কে  ব য় কেরেছ ৫ কািট ৩৫ লাখ টাকা।

এনিজও বু েরার তথ  বলেছ, এ পয  শ ার িনমােণ ব য় হেয়েছ ২৫৬ কািট ৪৪ লাখ টাকা। এ পয  মাট িনমাণ
করা হেয়েছ ১ লাখ ৩৯ হাজার ১২৭িট শ ার। ক বাজার জলা শাসন থেক পাওয়া আ য় নয়া রািহ ােদর
িচি তকরণ-সং া  একিট কিমিটর িতেবদেন বলা হেয়েছ, িবপলুসংখ ক রািহ ার বসবােসর জ  িনমাণ করা
হেয়েছ ায় এক লাখ ৬৫ হাজার আ য় ক া । পাহাড় ও বন কেট াপন করা হেয়েছ এসব আ য়ক াে র
অবকাঠােমা। এ কারেণ উজাড় হেয়েছ ায় পাঁচ হাজার একর সংরি ত বনভিূম। এেত ৩৯৭ কািট ১৮ লাখ ৩৭
হাজার ৩৯৩ টাকার সমপিরমাণ জীবৈবিচে র িত হেয়েছ। এিদেক বন িবভাগ সূে  জানা গেছ, বাংলােদেশর
ব াণী সংর ণ ও িনরাপ া আইন ২০১২-এর ৪/১৪ (ক)-অ যায়ী সংরি ত বনা েলর ই িকেলািমটােরর মেধ
কান কার অবকাঠােমা বা াপনা িনমাণ করার ে  আইনগত বাধ বাধকতা থাকেলও বাংলােদশ বন িবভােগর

এই আইন উেপ া কের ক বাজােরর তপুালংেয়র ৪০১ দশিমক ৪০ একর, জামতলী ও বাঘেঘানার ৫১৬ একর,
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বালখুালীর ৮৩৯ একর, তাজিনমা খালার ৪৫১ একর, উিখয়ার বালখুালী ঢালা ও ময়নারেঘানার ৩১০ একর,
শিফউ াহ কাটা এলাকার ২০১ দশিমক ২০ একর, নয়াপাড়ার ২২৪ একর, টকনােফর হায়াইক ংেয়র পঁুিটবিুনয়ার
৮৮ দশিমক ৬০ একর, করনতলী ও চাকমার ল এলাকার ৭৯ দশিমক ৮০ একর এবং লদােরর ৪৫ একর
সংরি ত বনভূিম উজার কের রািহ ােদর জ  আবাসন ক া  গেড় তালা হেয়েছ। ক বাজার বন িবভাগ সূে
জানা গেছ, ানীয় িহসােব এই পিরমাণ জিমর দাম দাঁড়ায় ায় দড় হাজার কািট টাকা। যা সরকােরর িনজ
স ি ।

এনিজও বু েরার তথ  বলেছ, রািহ া জনেগা ীর মেধ  ব েয়র ে  ি তীয় খাত হে  া । এ খােত া  য ,
সবা এবং ওষুেধ ব য় করা হয় অথ। খাদ  সরবরােহ ব য় হেয়েছ ১৭৮ কািট ১৩ লাখ টাকা। ািনেটশন ও পািন

সরবরাহ কের ব য় হেয়েছ ৪৮ কািট ৭৩ লাখ টাকা। ক লসহ শীতব  িবতরণ হেয়েছ ৮০ কািট ৬৯ লাখ টাকার।
৯৭ কািট ১০ লাখ টাকার িবতরণ হেয়েছ গৃহ ালী সাম ী। এছাড়া ািনটাির ল াি ন িবতরণ করা হেয়েছ ৩২
হাজার ৬৫িট, বাথ ম ১৫ হাজার ৬৬০িট এবং িটউবওেয়ল িনমাণ করা হেয়েছ ২২ হাজার ৩৮৬িট। যতইিদন যাে
চািহদা এবং ব য় েটাই বাড়েছ। এিদেক রািহ া এলাকায় কাজ করেত চায় অেনক এনিজও। তাই যতইিদন যাে
ততই বাড়েছ এনিজও সংখ া এবং ব েয়র পিরমাণ। নতুন কের িনব ন পেত এনিজও বু েরােত জমা পেড়েছ
শতািধক আেবদন। এিদেক অিনয়ম- নীিতর নানা অিভেযােগ ছয়িট এনিজওর কমকা- ব  কের িদেয়েছ িনয় ণ
সং া  এনিজও বু েরা। িবেশষ কের, ল  কাই ডেনস অব বাংলােদশ, এসেকিব এবং  বাংলােদশী চাষী  কল াণ
সিমিতর কমকা-  পুেরাপুির  ব  কের দয়া  হেয়েছ। এছাড়া  মসুিলম এইড ইউেক,  ইসলািমক এইড,  নিমজান
ফাউে ডশন এবং ইসলামী িরিলেফর কমকা- ক বাজার এলাকায় ব  কের িদেয়েছ িনয় ক সং া। পুিলেশর গাপন

িতেবদন এবং িনয়মবিহভূত কােজ জিড়ত থাকায় এ িস া  নয়া হয়। এছাড়া ৮ থেক ১০িট এনিজও’র কমকা-
মিনটিরং করেছ এনিজও বু েরা।
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