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েটকনােফ  েরািহ ােদর  িবশাল  সমােবেশর  েপছেন  দiু  eনিজoর  সmৃkতা  পাoয়া  েগেছ।  e েলা  হল-
কানাডািভিtক সংগঠন eডরা eবং েদশীয় pিত ান আল মারকাজলু iসলাম। সািবর্ক আেয়াজেন কাজ
কেরেছ েরািহ ািভিtক িতনিট সংগঠন o িবিভn েপশার 7 বয্িk।
কkবাজােরর  েজলা  pশাসেনর  তদn  pিতেবদেন  িবষয়িট  uেঠ  eেসেছ।  e  বয্াপাের  pেয়াজনীয়  বয্বsা
েনয়ার জনয্ eনিজo বযু্েরােত pিতেবদনিট পাঠােনা হেয়েছ। তাৎkিণকভােব দiু eনিজoর কাযর্kম বেnর
িনেদর্শ িদেয়েছ বুয্েরা। 
িময়ানমােরর েসনাবািহনীর িনযর্াতেন েদশ ছাড়ার 2 বছর uপলেk 25 আগs uিখয়ায় লkািধক েলাক
িনেয় সমােবশ কের বাংলােদেশ আ য় েনয়া েরািহ ারা। সমােবেশর েলাক সংখয্া েদেখ িবষয়িট সরকােরর
নজের আেস। ঘটনার েনপেথয্ eনিজoেদর সেnহ করা হয়।
পের  িবষয়িট  তদেnর  জনয্  কkবাজার  েজলা  pশাসন  eবং  শরণাথর্ী,  tাণ  o  pতয্াবাসন  িবষয়ক
কিমশনারেক  দািয়t  েদয়া  হয়।  iিতমেধয্  তােদর  তদn  িরেপাটর্  সরকােরর  হােত  eেসেছ।  eর  আেগ

  মিনর েহােসন
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জিড়তেদর বয্াপাের  কেঠার  বয্বsা  েনয়া  হেব, e সংkাn  িশয়াির  িদেয়েছন  পররা মntী  eেক  আবদলু
েমােমনসহ সরকােরর সংি রা। 
জানেত চাiেল eনিজo িবষয়ক বযু্েরার মহাপিরচালক েকeম আবদসু সালাম বুধবার যুগাnরেক বেলন,
pিতেবদন েপেয়িছ। iিতমেধয্ দিুট eনিজoর কাযর্kম বn করা হেয়েছ। তােদর েশাকজ (কারণ দশর্ােনার
েনািটশ) করা হেয়েছ। e েশাকেজর জবাব eেল আiন aনুসাের pেয়াজনীয় বয্বsা েনয়া হেব।
সরকােরর তদn  pিতেবদেন  uেlখ  করা  হয়, সমােবেশর  জনয্  েবশ  কেয়কিদন আেগ  psিত  েনয়া  হয়।
eেkেt েরািহ ােদর 2 লাখ 50 হাজার টাকা আিথর্ক সহায়তা িদেয়েছ aয্াডেভিns েডেভলপেমn aয্াn
িরিলফ eেজিn (eডরা)।
19 o 21 আগs দ’ুদফা ৈবঠক েশেষ েরািহ া েনতা মুিহবlুাহেক e টাকা েদয়া হয়। eডরার মলূ েডানার
কানাডা। eছাড়াo aংশীদার িহেসেব রেয়েছ েচক pজাতnt, দিkণ েকািরয়া eবং সুiেডন। জািতসংেঘর
শরণাথর্ী িবষয়ক সংsার িবিভn তহিবল িনেয়o কাজ কেরেছ তারা।
তেব সমােবেশ টাকার েদয়ার িবষয়িট asীকার কেরেছ তারা। e বয্াপাের সরাসির বkবয্ জানা যায়িন।
তেব eডরার oেয়বসাiেট eকিট িববৃিত পাoয়া েগেছ। eেত বলা হয়, তারা েকােনা ধমর্ীয় o রাজৈনিতক
কমর্সূিচেত জিড়ত নয়। েয কারেণ তােদর কাযর্kম বn করা হেয়েছ, তা সতয্ নয়।
pিত ানিটর oেয়বসাiেটর তথয্ aনুসাের 1981 সাল েথেক তারা বাংলােদেশ কাজ করেছ। pাথিমকভােব
িশkা, িsিতsাপকতা, পুনবর্াসন o unয়ন eবং জ ির দেুযর্াগ েমাকােবলায় t েদয় pিত ানিট। মলূত
েদেশর দিkণা েলর দেুযর্াগপূণর্ eলাকায় তােদর কাযর্kম েবিশ। 
eছাড়া  েরািহ ােদর  সমােবেশ  িট-শাটর্  o  বয্ানার  ৈতির  কের  েদয়  আল  মারকাজলু  iসলাম।  eেkেt
সহেযািগতা কেরেছ পুিলেশর সহকারী পিরদশর্ক (eসআi) েবারহান uিdন। বয্ানার ছাপােনা eবং িট-শােটর্
িসল মারা হেয়েছ কkবাজার শাহ মিজিদয়া িpিnং েpস েথেক।
তেব  বয্ানােরর  িবষয়িট  asীকার  কেরেছন  শাহ  মিজিদয়ার  stািধকারী  নু ল  হক।  আল  মারকাজলু
iসলােমর oেয়বসাiট েথেক জানা েগেছ, pিত ানিট েদেশ িনবিnত। িশkা িনেয় েরািহ া eলাকায় মkব
pিত ায় েবশ িকছু কাজ কেরেছ তারা।
সাধারণত  জাকাত,  েফতরা  o  সদকার  মাধয্েম  তহিবল  সংgহ  কের  e  সংগঠন।  কkবাজােরর  েজলা
pশাসক েমা. কামাল েহােসন বেলন e পযর্n 6টা eনিজoর িব েd বয্বsা িনেয়েছ eনিজo িবষয়ক বুয্েরা।
eেদর কাযর্kম যােত কkবাজাের আর না চলেত পাের eনিজo বযু্েরার িনেদর্ েশ েসi বয্বsা েনয়া হেc। 
সরকােরর তদn pিতেবদন aনসুাের সমােবেশর ঘটনায় িতনিট সংগঠন o 7 বয্িk জিড়ত। সংগঠন েলা
হল- আরকান েসাসাiিট ফর িপস aয্াn িহuময্ান রাiটস (eআরeসিপeiচ), েরািহ া িরিফuিজ কিমিট
eবং ভেয়স aব েরািহ া।
েয সব বয্িk জিড়ত eর মেধয্ রেয়েছ- eআরeসিপeiেচর েpিসেডn মুিহবlুাহ, ভাiস েpিসেডn মাsার
আবদরু  রিহম,  েরািহ া  িরিফuিজ  কিমিটর  েনতা  িসরাজলু  েমাsফা  eবং   ভেয়স  aব  েরািহ া  েনতা
সাiফুল হক, uিখয়া কেলেজর pভাষক নু ল মিজদ ভুiয়া, সুিpমেকােটর্ র আiনজীবী দলুাল মিlক eবং
কkবাজােরর দায়রা জজ আদালেতর পাবিলক pিসিকuটর মাহববুুর রহমান। তেব e ঘটনায় e পযর্n
শরণাথর্ী, tাণ o pতয্াবাসন কিমশনারসহ uিখয়া o েটকনাফ িশিবের দািয়tরত 7 জন কয্াm iনচাজর্ েক
বদিল করা হয়। 
eনিজo িবষয়ক বযু্েরা সূt জানায়, েরািহ ােদর িনেয় 189িট eনিজo কাজ করেছ। eসব eনিজo িবিভn
দাতা  সংsার  কাছ  েথেক  e  পযর্n  1  হাজার  21িট  pকেl  2  হাজার  748  েকািট  91  লাখ  টাকা  িবেদিশ
সহায়তা িনেয়েছ।
eর মেধয্ েদেশর 134িট eনিজoর িবপরীেত ছাড় হেয়েছ 1 হাজার 329 েকািট 47 লাখ টাকা। িবেদিশ
55িট eনিজoর pকেl ছাড় হেয়েছ 1 হাজার 467 েকািট 56 লাখ টাকা। eর মেধয্ সবেচেয় েবিশ বয্য়
হেয়েছ sাsয্ খােত।
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© সবর্st stািধকার সংরিkত 2000-2019 | ei oেয়বসাiেটর েকােনা েলখা, ছিব, aিডo, িভিডo
aনুমিত ছাড়া বয্বহার েবআiিন।

e খােত e পযর্n বয্য় 239 েকািট টাকা। eছাড়া খাদয্ খােত 178 েকািট eবং বst খােত 80 েকািট টাকা
বয্য়  হেয়েছ।  eছাড়াo  eনিজo েলার  মাধয্েম  16  হাজার  টয়েলট  eবং  22  হাজার  িটuবoেয়লসহ
সয্ািনেটশেনর েবশ uপকরণ েদয়া হেয়েছ।
তেব েরািহ া eলাকায় e পযর্n 6িট eনিজo তহিবল ছাড় বn েরেখেছ eনিজo বুয্েরা।
e েলা  হল- মুসিলম  eiড  iuেক,  iসলািমক  িরিলফ,  iসলািমক  eiড,  sল  কাinেনস  িবিড,  নিমজন
আফতািব ফাuেnশন eবং বাংলােদশ চাষী কলয্াণ সিমিত। দাতােদর মেধয্ uেlখেযাগয্ aংশi জািতসংঘ
eবং মািকর্ ন যুkরা  o iuেরাপেকিndক।
eছাড়া আরব েদশ েলা েথেকo eনিজoেদর িকছু সহায়তা েদয়া হেc। তেব িবেদিশ সহায়তার বড় aংশi
সরকািরভােব আেস।  eনিজoেদর মাধয্েম  েয সহায়তা  আেস, েসিটo সরকােরর  নজরদািরর  মেধয্  বয্য়
হয়।
eনিজo বযু্েরা ছাড়াo েগােয়nা সংsার তেথয্র িভিtেত 41িট eনিজoর কাযর্kম বn কের সরকার। 
eিদেক েরািহ ােদর সমােবেশর িবষয়িট িনেয় uিdg sানীয়রা। তারা বলেছন, সরকােরর িবিভn দফতেরর
সমnয়হীনতার কারেণi e ধরেনর uেdগজনক পিরিsিত সৃি  হেc।
e বয্াপাের কkবাজােরর নাগিরকেদর সংগঠন আমরা কkবাজারবাসীর সমnয়ক কিলম ulাহ বেলন,
uিখয়া  েটকনােফর  েয জনসংখয্া  তার  েচেয় েবিশ  েলাক িনেয় তারা  সমােবশ  কেরেছ।  ফেল  eখােন েয
েকােনা সময়, েয েকােনা িকছু হেত পাের, eজনয্ আমরা খুবi আতে  আিছ।
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