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রািহ া ত াবাসেন বাধা সিৃ র অিভেযাগ

এনিজও েলার কােজ কড়া নজরদাির
২ হাজার ৮শ’ কািট টাকা িবেদিশ তহিবল পেয়েছ ১৮৯ এনিজও * সংি  সং া েলার
সে  পররা ম ীর জ ির বঠক

কাশ : ২৯ আগ  ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

রািহ ােদর জ  এ  পয  িবেদশ থেক ২  হাজার ৮শ’  কািট  টাকা  পেয়েছ  দিশ-িবেদিশ ১৮৯িট
এনিজও ( বসরকাির সবা সং া)। তেব স িত এসব এনিজওর িব ে  রািহ া ত াবাসেন বাধা সিৃ র
অিভেযাগ উেঠেছ।

তাই  এনিজও েলার  কােজ  কড়া  নজরদাির   কেরেছ  সরকার।  কারা  রািহ ােদর  ফরত  যেত
িন ৎসািহত করেছ, তা খিতেয় দখা হে । িবষয়িট িনেয় সংি  সং া েলার সে  বধুবার জ ির বঠক
কেরন পররা ম ী এ ক আব ল মােমন।

বঠেক এনিজওিবষয়ক বু েরার  মহাপিরচালকসহ  সংি  িবিভ  সং ার  িতিনিধরা  উপি ত  িছেলন।
বঠেক এনিজও েলার ব াপাের কড়া বাতা দয়া হেয়েছ। এর আেগ এনিজওিবষয়ক বু েরার পরামেশ

সরকােরর শরণাথী, াণ ও ত াবাসন কিমশন (ি পল আরিস) এবং ক বাজােরর জলা শাসন তােদর
তৎপরতা বািড়েয়েছ। এছাড়াও গােয় া সং ার তৎপরতা রেয়েছ।

  মিনর হােসন
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জানেত চাইেল এনিজওিবষয়ক বু েরার মহাপিরচালক কএম আব স সালাম বধুবার যগুা রেক বেলন,
আমরা এনিজও েলার কায েম নজরদাির বািড়েয়িছ। ক কী করেছ আমরা ভােলাভােব দখিছ। এ ছাড়াও
এনিজও েলার কায েমর ওপর ি পল আরিস এবং জলা শাসনেক িরেপাট পাঠােত বেলিছ। খবু তই
তারা িরেপাট দেব। িরেপাট পেল ব ব া নয়া হেব।

এনিজওিবষয়ক বু েরা সূ  জানায়, রািহ ােদর িনেয় মাট ১৮৯িট এনিজও কাজ করেছ। এসব এনিজও
িবিভ  দাতা সং ার কাছ থেক এ পয  মাট ১ হাজার ২১িট কে  ২ হাজার ৭৪৮ কািট ৯১ লাখ টাকা
িবেদিশ সহায়তা িনেয়েছ।

এর মেধ  দেশর ১৩৪িট এনিজওর িবপরীেত ছাড় হেয়েছ ১ হাজার ৩২৯ কািট ৪৭ লাখ টাকা এবং
িবেদিশ ৫৫িট এনিজওর কে  ছাড় হেয়েছ ১ হাজার ৪৬৭ কািট ৫৬ লাখ টাকা। সবেচেয় বিশ ব য় হয়

া  খােত।

এ খােত এ পয  ব য় ২৩৯ কািট টাকা। এ ছাড়া খাদ  খােত ১৭৮ কািট এবং ব  খােত ৮০ কািট টাকা
ব য় হেয়েছ। এনিজও েলার মাধ েম ১৬ হাজার টয়েলট এবং ২২ হাজার িটউবওেয়লসহ ািনেটশেনর
বশিকছু উপকরণ দয়া হেয়েছ। তেব রািহ া এলাকায় এ পয  ৬িট এনিজওর তহিবল ছাড় ব  রেখেছ

এনিজও বু েরা।

এ েলা হল- মসুিলম এইড ইউেক, ইসলািমক িরিলফ, ইসলািমক এইড, ল কাই ডেনস িবিড, নিমজন
আফতািব ফাউে ডশন এবং বাংলােদশ চাষী কল াণ সিমিত।

দাতােদর মেধ  উে খেযাগ  অংশই জািতসংঘ এবং মািকন যু রা  ও ইউেরাপেকি ক। এ ছাড়া আরব
দশ েলা  থেকও  এনিজওেদর  িকছু  সহায়তা  দয়া  হে ।  তেব  িবেদিশ  সহায়তার  বড়  অংশই

সরকািরভােব আেস। এনিজওেদর মাধ েম য সহায়তা আেস, সিটও সরকােরর নজরদাির মেধ  ব য় হয়।
তেব কােনা কােনা এনিজও শত ল ন করেছ, এমন তথ  পেয়েছ সরকার।

জানেত চাইেল ক বাজােরর শরণাথী, াণ ও ত াবাসন কিমশনার মাহা দ আবলু কালাম এনিডিস
বধুবার যগুা রেক বেলন, এনিজওেদর ব াপাের ঢালাওভােব বশ িকছু অিভেযাগ এেসেছ। িনিদ ভােব
কউ তথ  দয়িন। তেব আমরা এসব খিতেয় দখিছ। নজরদাির বাড়ােনা হেয়েছ।

কােনা এনিজওর এ ধরেনর তৎপরতা পাওয়া গেল সংি  সং ার সে  কথা বেল ব ব া নয়া হেব।
জানা গেছ, রািহ ােদর দেশ পাঠােনার কথা থাকেলও কেয়ক দফা চ া কের ব থ হেয়েছ সরকার।
সবেশষ গত ২২ আগ  রািহ ােদর একিট অংশেক িময়ানমার ফরত পাঠােনার কথা িছল। িক  তা
সফল হয়িন।

এরপর বাংলােদেশ  আসার  ’বছর  পূিত  উপলে  তুপালংেয়  ল ািধক  লাক িনেয়  সমােবশ  কের
রািহ ারা। সমােবেশ রািহ া নতারা বেলন, িনেজেদর নাগিরক , মানবািধকার, িনরাপ া, িতপূরণ,

কােজর  িন য়তা  এবং  মযাদা  িফের  পেলই  তারা  িনজ  দেশ  িফের  যােবন।  এ  ছাড়াও  গণহত ায়
জিড়তেদর িবচার করেত হেব।

না হেল িময়ানমাের িফের যাওয়ার কােনা ই াই তােদর নই। েয়াজেন এ দেশ আজীবন থাকেত চান।
ওই সমােবেশ সবার গােয় একিট গি  িছল। যােত লখা িছল ‘উই ওয়া ট জাি স’। অথাৎ আমরা

ায়িবচার চাই। সমােবেশর াকাড, ফ নু এবং গি  এনিজওরা সরবরাহ কেরেছ। কােনা কােনা
এনিজও রািহ ােদর ধারােলা অ  সরবরাহ কেরেছ।

এিদেক িনরাপ া িনি ত না কের রািহ ােদর ফরত পাঠােনার উেদ ােগ ু  এনিজও েলা। এ ব াপাের
তারা কাে ই অব ান িনেয়েছ। ২১ আগ  অ াকশন এইেডর নতৃে  দিশ-িবেদিশ ৬১িট এনিজও এ
ব াপাের একিট যৗথ িববিৃত িদেয়েছ। সংি রা বলেছন, ওই িববিৃতেত য দািব তালা হেয়েছ, তা ৯০
বছেরও পূরণ স ব নয়।

এিদেক স িত পররা ম ী এ ক আব ল মােমন সাংবািদকেদর বেলেছন, রািহ ারা যােত দেশ ফরত
না যায়, স ব াপাের দিশ-িবেদিশ িকছু এনিজও ই ন জাগাে । সখােন তারা রাজনীিত করেছ।

ম ী  বেলন,  তারা  েরাচনা  িদে  য,  রািহ ােদর যাওয়া  উিচত নয়।  আমরা  তােদর ওপর একটু
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

নজরদাির করব। কারণ তারা কােজর শত ভ  করেছ। পাশাপািশ িকছু রািহ া নতার িব ে ও ব ব া
নয়া হেব। অেনক মািঝ আেছন, যারা ক াে  রািহ ােদর নতা। তােদর অেনেক িবিভ  রকম অপকেম

িল । তােদর শাি র আওতায় আনা হেব।

জানেত চাইেল অ াকশন এইেডর কাি  িডের র ফারাহ কিবর যগুা রেক বেলন, এনিজও অেনক আেছ,
আিম ৬১িটর পে  কথা বলিছ। আমােদর সে  সরকােরর কােনা িবেরাধ নই।

আিম িববিৃতেত বেলিছ, রািহ ােদর িনরাপ া িনি ত কের এবং তােদর মতামত িনেয় যন পাঠােনা হয়।
িতিন বেলন, আমরা পাঠােনার িবেরািধতা করিছ না। তেব রািহ ারা গ  ছাগল নয়, মা ষ। তােদর ঠেল
দয়া যােব না। িনরাপ া িনি ত কেরই পাঠােত হেব।

এ ে  দীঘেময়ােদ রািহ ােদর বহন করার স মতা বাংলােদেশর আেছ িক না- এ ে র উ ের িতিন
বেলন, িবষয়িট আিম জািন না। তেব আমরাও যেহতু শরণাথী  িছলাম,  সই িবেবচনায়ই শরণাথীেদর
আ য় দয়া হেয়েছ। িববিৃত দয়া এনিজও েলার কােজর শেতর মেধ  পেড় িক না- এমন ে র জবােব
িতিন বেলন, িববিৃতেত খারাপ িকছু বিলিন।

জানা গেছ, বতমােন দেশ বেদিশক অ দান িনেয় কাজ কের এমন দিশ-িবেদিশ ই হাজার ৬২৫িট
এনিজও রেয়েছ। এর মেধ  িবেদিশ এনিজও ২৫৯ এবং দিশ ই হাজার ৩৬৬। আর রািহ ােদর িনেয়
কাজ করেছ এমন এনিজও সংখ া ১৮৯িট। তেব পরবতী সমেয় ৬িটর তহিবল ব  হেয় যায়।

এনিজও  বু েরা  সূ  বলেছ,  রািহ ােদর  এখনও  শরণাথী  ীকৃিত  দয়িন  বাংলােদশ  সরকার।  কারণ
শরণাথী ীকৃিত পেলই সিট জািতসংঘ শরণাথী িবষয়ক হাইকিমশনােরর (ইউএনএইচিসআর) আওতায়
চেল যােব।

ওই সমেয় তােদর থাকা-খাওয়াসহ সব দািয়  জািতসংঘ বহন করেব। তেব ইউএনএইচিসআেরর অ মিত
ছাড়া তােদরেক কাথাও পাঠােনা যােব না। ফেল রািহ ােদর জ  দীঘেময়ািদ কােনা তহিবল ছাড় করা
হে  না। বতমােন রািহ ােদর য কে  সহায়তা দয়া হে  তােক বেল এফিড (ফেরন ডােনশন)।

ি পল আরিসর সবেশষ তথ া সাের, দেশ মাট িনবি ত রািহ া ১১ লাখ ১৮ হাজার ৫৭৬ জন। এর
মেধ  আ য় াথী ৭ লাখ ৪১ হাজার ৮৪১ জন। এেদর মেধ  ৩৪ হাজার ৩৩৮ জন গভবতী।

রািহ ােদর জ  ৬ হাজার ৫০০ একর জিমেত মাট ৩২িট ক া  াপন করা হেয়েছ। এখােন ঘেরর
সংখ া ২ লাখ ১২ হাজার ৬০৭িট। ই ি য়ায় ৮ লাখ ৬৭ হাজার ১৯ জনেক খাদ  সহায়তা দয়া হে ।

এনিজও েলার কােজ কড়া নজরদাির https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/214672/এনিজও েলা...
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