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আরও াস পাওয়ার শ া

াফ িরেপাটার, চ াম অিফস ॥ বতমান িবে  সবেচেয় বড় শরণাথী সম া িনেয় জিটল স েট আেছ বাংলােদশ।
িতেবশী িময়ানমােরর রাখাইন রােজ র ু  জনেগা ীর ১২ ল ািধক রািহ া গত বছেররও বিশ সময় ধের

বাংলােদেশ আি ত। ক বাজােরর উিখয়া টকনােফর ৩২ িশিবের দশী-িবেদশী াণ সহায়তায় এসব রািহ া
এখন পয  বশ ভালই আেছ। িক  েত যভােব িবেদশী সহায়তা এেসেছ বতমােন তা াস পেয় ৫০ শতাংেশ
নেম এেসেছ। িবেদশী াণ সহায়তা আরও াস পেল এসব রািহ ার জীবনমান ধের রাখার ে  বাংলােদেশর

জ  এক মহাস েটর জ  িদেত পাের বেল সংি  িবিভ  সূে  আভাস দয়া হেয়েছ। এিদেক রািহ ােদর িনেয়
যসব দশী-িবেদশী এনিজও িনেয়ািজত রেয়েছ এরা িবেদশ থেক য আিথক সহায়তা িনেয় আসেছ এর অেধকই

িনেজরা িবিভ ভােব সাবাড় করেছ। বািক অেধক রািহ ার কােছ পৗঁছােনার পেথ আরও িকছু বহাত হেয় যায়।
এনিজওেদর কমকতা-কমচারীেদর বতন ভাতা, যাতায়াত ভাতা, পাঁচতারকা মােনর হােটেল থাকা, খাওয়া, িবলাসী
গািড় ব বহারসহ িবিভ ভােব ব েয়র য িচ  এর পুেরাটাই া  আিথক সহায়তা থেকই খরচ করা হয়। রািহ া
ই েত এনিজওেদর হেয়েছ বড় িবিনেয়াগ। িবিনেয়ােগর এ অথ িবেদশ থেকই া । তাই অিধকাংশ এনিজও চায়
না রািহ ারা এত সহেজ ত াবািসত হাক।

অ িদেক  রািহ া  স ট  মাকােবলায়  তহিবল  সং েহ  জািতসংেঘর  েচ ােক  সমথন  জািনেয়েছ  ক বাজার
িসএসও এবং  এনিজও ফারাম  (িসিসএনএফ)।  সামবার  সংগঠেনর কা- চয়ারম ান  রজাউল কিরম  ও  আবু
মারেশদ চৗধুরী এ ই েত দ  যু  িববিৃতেত জািনেয়েছন, রািহ া স ট মাকােবলায় তহিবল সং েহ আজ

(২৪ সে র) জািতসংেঘ একিট বঠক হওয়ার কথা রেয়েছ।
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