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‘ভাসানচরেক’  বাদ  িদেয়ই  আগামী  বছেরর  জ  রািহ ােদর  মানিবক  সংকট  মাকােবলায়  যৗথ
পিরক না ( জআরিস) ণয়ন করেছ জািতসংঘ িমশন। রািহ ােদর সািবক িনরাপ া িবধােনর পাশাপািশ
তােদর মেধ  জ িনয় ণ প িত চালসুহ টকনাফ ও উিখয়ার ানীয় জনগণেকও এ পিরক নায় অ ভু
করা  হেয়েছ।  খসড়া  পিরক নায়  ানীয়  আরও  িকছু  িবষয়েক  অ ভু  করা  হেয়েছ।  তেব  খসড়া
পিরক নায় ভাসানচরেক বাদ দয়ার িব ে  সরকােরর অব ান কেঠার।

সরকােরর প  থেক জািতসংঘেক পির ার জািনেয় দয়া হেয়েছ,  আগামীেত রািহ ােদর ভাসানচের
ানা র করেত হেব। এজ  সব িত স । যৗথ পিরক নায় ভাসানচরেক অ ভু  না করা হেল

সরকার এিট অ েমাদন নাও িদেত পাের। স িত রািহ ােদর িনেয় সরকােরর টা েফাস সভায় এ িনেয়
ব াপক আেলাচনা হেয়েছ। সংি  সেূ  এসব তথ  জানা যায়।

সভায় পররা  সিচব মা. শিহ ল হক বেলেছন, ভাসানচর রািহ ােদর বসবােসর উপেযাগী কের তালা
হেয়েছ। লু, দাকানপাট, মসিজদ-মা াসাসহ সব ধরেনর অবকাঠােমা িনমাণ করা হেয়েছ। িময়ানমাের
ফরত পাঠােনার আগপয  সখােন রাখা হেব রািহ ােদর। িক  জািতসংেঘর যৗথ পিরক নায় এিট

অ ভু  করা না হেল সরকার তা অ েমাদন নাও করেত পাের।

জানা গেছ, রািহ া সং া  সরকােরর টা েফাস সভায় জািতসংঘ িতিনিধ রািহ ােদর িনেয় তােদর
আগামী বছেরর যৗথ পিরক নার খসড়া তুেল ধেরন। এিট চড়ূা  কের িডেস ের ঘাষণার কথা। এ যৗথ

  িমজান চৗধরুী
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পিরক নািটই তুেল ধরা হেব িবে র িবিভ  দেশ। এজ  যৗথ পিরক নািট পূণ।

টা েফােসর বঠক সেূ  জানা  গেছ,  বঠেক জািতসংেঘর প  থেক ভাসানচর িনেয় িকছুটা  আপি
তালা হয়। বলা হয়, বষায় জায়গািট পািনেত ডুেব যােব। সরকােরর ব ব  হে - ক বাজাের ১১ লাখ
রািহ া  বসবাস  করেছ,  এিট  ওই  অ েলর  জ  ভীষণ  চাপ  সিৃ  কেরেছ।  চাপ কমােত  ভাসানচের
রািহ ােদর জ  সব ধরেনর িবধা দয়া হেয়েছ। ফেল ভাসানচর যৗথ পিরক নায় রাখেত হেব। সূ

জানায়, চলিত মােসই রািহ া পিরি িত আ জািতক ফারােম তেুল ধরেবন ধানম ী শখ হািসনা।

তার আেগই এিট চড়ূা  করা হে । সূ মেত,  এরই মেধ  রািহ ােদর িব ে  আইনশৃ লা পিরি িত
অবনিত ঘটােনার িব র অিভেযাগ উেঠেছ। তারা নানা অৈবধ কােজ জিড়েয় পড়েছ। খুন, ম ও মাদক
চারাচালােন  জিড়েয়  পড়ার অিভেযাগও  অেনক।  এসব  িনয় েণর পিরক নাও  থাকেব  জআরিসেত।

এিদেক  রািহ ােদর  আ য়দাতা  িহেসেব  পিরিচত  টকনাফ  ও  উিখয়ার  অিধবাসীেদরও  জআরিসেত
অ ভু  করা হে । বতমােন সখােন ানীয় লােকর সংখ া ায় ৩ লাখ ১৬ হাজার। রািহ ােদর কারেণ
ওই  এলাকার মা ষ  নানারকম সম ায় রেয়েছন।  িবেশষ কের কমসং ান কেমেছ,  কেমেছ মজুিরও।
পাশাপািশ পেণ র দাম বেড়েছ অেনক।

এসব িবেবচনায় রেখই ানীয়েদর পিরক নায় িনেয় আসা হে । রািহ ােদর িনেয় যসব পিরক না
নয়া হেব,  একই পিরক না  নয়া  হেব টকনাফ ও উিখয়ার জনগেণর জ ও। জানা  গেছ,  ২০২০

সােলর পিরক নায় পিরবার-পিরক নােক অ ভু  করা হেব। কননা রািহ ােদর মেধ  জ িনয় েণর
মানিসকতা নই। বাংলােদেশর নাগিরকেদর জ  সরকােরর একিট িনজ  পিরবার পিরক না থাকেলও
রািহ া জনেগা ীর বলায় সিট নই। তােদর মেধ  স ান জ  দয়ার বণতা বিশ। িতিনয়তই নারীরা

গভধারণ করেছন।

এটা চলেত থাকেল আগামীেত চাপ আরও বাড়েব। ফেল জ িনয় েণ জারাল উেদ াগ নয়ার কথা বলা
হেয়েছ জআরিসেত। টকনাফ ও উিখয়ার ৬ হাজার একর বন কেট রািহ ােদর আ য় দয়া হেয়েছ।
এরই মেধ  ২ হাজার একর সামািজক বনায়ন এবং ৪ হাজার একর াকৃিতক বনায়ন ন  করা হেয়েছ।
নতনু কের আর বন ন  করা যােব না বরং ঘাটিত পূরেণ আগামীেত বৃ েরাপণ কমসিূচ হণ করার িবষয়িট
জআরিসেত ান পাে ।
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